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Themadag: 
Liefdevol vrouw zijn
Op zaterdag 27 november organiseert het CPC de themadag 
‘Liefdevol vrouw zijn’. Onze God is een God van liefde. De Here Jezus 
heeft deze liefde tijdens zijn leven aan mensen getoond. Niemand kon 
liefhebben als Hij, omdat Hij voortdurend op Zijn Vader vertrouwde.   

Herlinde De Vriese spreekt over:
• Liefde die vertrouwt: 1 Samuël 17:37
• Liefde die gelooft: Marcus 4:39
• Liefde die angst uitdrijft: 1 Johannes 4:18
 
In de namiddag werken we dit thema verder uit aan de hand van 
getuigenissen. 

Datum:   zaterdag 27 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur 
Locatie:   Centrum voor Pastorale Counseling, Tervuursesteenweg 

192 te Heverlee in België

Kosten: collecte vrijwillige gift, richtbedrag € 15,-. Aanmelden kan 
schriftelijk bij CPC-België, via info@pastoraat.be of online op 
www.pastoralecounseling.org. Het aantal deelnemers is beperkt. 
Schrijf u dus tijdig in, uiterlijk op 17 november 2010.

Themadag rouwverwerking
zaterdag 25 september 2010

Op zaterdag 25 september spreken Ton Vegt, Jef De Vriese en 
Herlinde De Vriese over onder andere de zin van het lijden, 
rouwverwerking en rouw bij kinderen. De bijeenkomst is bestemd 
voor mensen die zelf of in hun omgeving met rouw en verlies worden 
geconfronteerd en voor hen die pastoraal betrokken willen zijn bij 
mensen met verdriet. 

Tijd: Van 10 tot 16 uur. Plaats: CPC Heverlee. 
Kosten: collecte, richtbedrag € 15. Vooraf inschrijven is nodig.

Meer info over deze themadag op: www.pastoralecounseling.org. 

Thema en lofprijsavond 
30 oktober en 18 december 2010

Dit najaar bent u welkom voor twee avonden van lofprijzing, gebed 
en overdenking vanuit Gods Woord. Jef De Vriese spreekt op zaterdag 
30 oktober over ‘Hoop op God’ (Romeinen 8) en op zaterdag 
18 december over ‘Vreugde in beproeving’ (Jakobus 1). Het doel van 
deze avonden is God eren en Hem ontmoeten. Ons verlangen is dat Hij 
zich openbaart door Zijn Woord en Zijn heil laat zien in onze lofoffers. 

Tijd: van 19.30 tot 21 uur. Met gelegenheid tot napraten en gebed. 
Plaats: CPC Heverlee. Kosten: collecte. Vooraf inschrijven is gewenst.

Meer info over deze themadag op: www.pastoralecounseling.org.

In 2010 bestaat De Hoop 35 jaar! Met diverse jubileumactiviteiten 
willen wij u als donateur of biddende ondersteuner van De Hoop 
bedanken, bemoedigen en toerusten. Wij hebben hiervoor ver-
schillende koren, musici, Marcel & Lydia Zimmer en Gerald Troost 
en band uitgenodigd. Bezoek een dankdienst of concert bij u in de 
buurt en meldt u aan via www.dehoop.org/35jaar. 

Dankdiensten
Zaterdag 18 september - Bunschoten-Spakenburg 
Zaterdag 23 oktober 

Concerten
Zaterdag 25 september - Ede 
Zaterdag 2 oktober - Alblasserdam

Jubileumdienst 
Zaterdag 6 november – Dordrecht 

Kijk voor alle informatie over onze jubileumactiviteiten 
op onze website en meldt u aan!

      met oog op 
        God en mens

Meer informatie en aanmelden: 
www.dehoop.org/35jaar



 

Column

Lees de Bijbel elke dag

Hoe vaak heb ik te maken met de opmerking dat elke 
dag de Bijbel lezen geen opdracht is uit de Bijbel, 
maar een opgelegde wet van mensen. Hoe vaak hoor 
ik dat “Lees de Bijbel, bid elke dag” wettisch is. “Dat 
staat nergens in de Bijbel!”

Toch wel! Het staat in Deuteronomium 17:14-20. Zoek 
het zelf maar op! 

Het gaat in die verzen inderdaad niet om alle 
mensen, maar om de koning. Maar ben jij dan geen 
koning met Hem? 
Neen, inderdaad, er staat niet ‘elke dag’, maar ‘heel 
zijn leven’. Wat denk je wat God bedoelt? Eén keer 
per maand? Eén keer per week? Maar in elk geval 
niet dagelijks? Wat denk je, hoe vaak een koning de 
wet van God moet raadplegen om een leven te leiden 
volgens Gods richtlijnen en naar het hart van God? 
Wat zou jij die koning – en jezelf – aanbevelen?
Verder moet hij de wet bij zich hebben. Niet in de 
bibliotheek. Niet in één of ander kamertje waar 
hij af en toe komt. Bij zich! Dat wil zeggen binnen 
handbereik. Om wat mee te doen? Inderdaad: lezen, 
raadplegen, overdenken.

Niet verplicht om dan elke dag de Bijbel te lezen? 
Neen, je bent vrij! Hoe je die vrijheid gebruikt 
bewijst wat in je leeft, bepaalt of je hart zich verheft, 
beïnvloedt hoe je karakter zich vormt en hoe lang je 
als koning mag heersen. Het gaat er om Zijn wil te 
kennen die goed, welgevallig en volkomen is. Het 
gaat om de vernieuwing van denken waar Paulus 
over spreekt en waar het artikel op pagina 8 en 9 over 
gaat. 

En… Jozua moest het dag en nacht overdenken 
(Joz. 1:8). 

Misschien kun je toch maar beter elke dag de Bijbel 
lezen…

Jef De Vriese

De manier waarop kinderen en tieners 
zichzelf beleven is heel bepalend voor 
hoe ze God beleven, hoe ze met anderen 
omgaan en hoe ze naar de toekomst kijken. 

“Ik begrijp niet waarom je mij dwingt naar 
die domme vergadering te gaan,” zegt 
Jan tegen zijn vrouw, Linda. Linda staart 
hem aan.  “Je dwingen? Ik vroeg alleen of 
je bereid bent met mij mee te gaan. Het 
duurt slechts een uur. Waarom is dat zo’n 
probleem voor jou?”

Wanneer je bang bent overheersen emoties. 
Vaak kan je niet goed meer nadenken. Waar 
komt die angst vandaan? Er zijn immers 
verschillende oorzaken van angst. Angst 
kan soms nuttig zijn, maar vaak is ze een 
belemmering. 

Om vrij te zijn van angst, moet de oorzaak 
ervan vanuit Gods perspectief bekeken 
worden. Wat kunnen we leren uit de Bijbel? 
Welke angst kwam via de zondeval in de 
beleving van mensen? 
En hoe zijn geloof, hoop en liefde Gods 
oplossing? 
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Wanneer je bang bent overheersen emoties. Vaak kan je niet goed meer nadenken. Waar 

komt die angst vandaan? Er zijn immers verschillende oorzaken van angst. Angst kan soms 

nuttig zijn, maar vaak is ze een belemmering.  

Door:
Jef de Vriese

Waar komt angst vandaan?

Knikkende knieën, een bonzend hart, een knoop in je maag, 
duizeligheid, misselijkheid, klamme handen, een droge mond, 
et cetera: symptomen die horen bij hevige angst. 
Je voelt angst doordat hormonen en andere stoffen in je 
lichaam veranderingen veroorzaken. Die zijn nodig om een 
angstsituatie doeltreffend aan te pakken. Als je op straat een 
leeuw tegenkomt, dreigt er gevaar en maakt je lichaam zich 
klaar voor een doeltreffende reactie. Je kunt dan harder ren-

nen om je even te redden of met meer kracht te vechten om 
het leven van je kind te redden. 
Maar soms is je lichaam zo gevoelig dat het angstgevoel 
opwekt, ook als er geen leeuw op straat is en er geen reden is 
om bang te zijn. Je reageert sneller en extremer dan andere 
mensen op gevaarprikkels. Die verhoogde gevoeligheid kan 
tot stand zijn gekomen door ervaringen in het verleden, die 
angst hebben opgewekt, waardoor je nu gevoeliger bent voor 
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je nu ook jezelf beschermt en dat je mogelijke schrikwek-
kende ervaringen niet onder ogen durft zien. 
Bij Jakob was er ook sprake van aangeleerde angst. Zijn 
ervaring met het verlies van Jozef wilde hij absoluut voorko-
men, door Benjamin te beschermen. Hij had geleerd dat het 
mogelijk is een zoon te verliezen. De angst hiervoor leidde tot 
het vermijden van een mogelijke nieuwe gelijkaardige situatie. 
Misschien heb je ondervonden dat je aan een bepaalde schrik-
wekkende situatie niets kunt verhelpen. De hulpeloosheid die 
je ervaart, leidt ertoe dat je ook geen initiatief meer neemt om 
het op te lossen. Je blijft de angstsituatie vermijden.

Algemene angst (gegeneraliseerde angst)
Angst heeft niet altijd een aanwijsbare verklaring. Je kunt een 
vaag onbestemd gevoel van angst hebben. Er is niet meteen 
een aanleiding. Je hebt last van vage, onverklaarbare gevoe-
lens van bedreiging. Andere mensen maken zich op realis-
tisch en verantwoorde wijze bezorgd, maar jij bent eerder 
buitensporig bang. Je maakt je chronisch bezorgd. Je angst is 
niet redelijk te verklaren. Je bent voortdurend rusteloos van-
binnen en hebt vage angstgevoelens. Je voelt je nooit echt 
veilig. Men gebruikt het woord vrees wel eens voor een angst 
die heel specifiek is, voor iets, iemand, een omstandigheid, 
die aanwijsbaar is. Indien de bron van de angst niet aanwijs-
baar is, spreekt men over gegeneraliseerde angst. 

Angst door en voor omstandigheden
Angst kan te maken hebben met schrikwekkende ervaringen. 
Werkloosheid, ziekte, financiële crisis, geweld, misbruik en 
andere bedreigende ervaringen, kunnen aan de basis liggen 
van angst die je belemmert om goed te functioneren. Soms 
heb je die ingrijpende gebeurtenissen echt meegemaakt. 
Soms ben je bang dat een trauma zich zal voordoen. Dus 
probeer je die nare ervaring te vermijden
Die vermijding kan zo ver gaan, dat je zelfs angst voor de 
angst krijgt. Je wordt bang voor angst die mogelijk zou kun-
nen komen. Dat alleen bezorgt je al hartkloppingen, zonder 
dat er iets aan de hand is. Doordat je hart sneller slaat, raak je 
in paniek en krijg je ook andere lichamelijke symptomen. 
Ingrijpende trauma’s kunnen, zelfs nadat het trauma voorbij is, 
traumatische stress onderhouden. De angst wordt herbeleefd 
in nachtmerries of in herinneringen. Die herinneringen pro-
beer je te vermijden en je schakelt je emoties uit. Maar hevige 

Waar komt angst vandaan?

mogelijk gevaar. Maar ook erfelijkheid of ziekte, zoals een 
slecht werkende schildklier, kan een rol spelen in het opwek-
ken van angst. 

Nuttige en belemmerende angst
Angst hoort bij het leven. Angst maakt je alert dat er iets 
aan de hand is. Angst activeert je om een probleem aan te 
pakken. Angst helpt je om hard weg te rennen wanneer je 
op straat in een gevaarlijke situatie bent. Angst verhoogt je 
zenuwachtigheid voor een examen, zodat je gaat studeren. 
Angst bezorgt je respect voor de overheid, zodat je je houdt 
aan de snelheidsbeperkingen. Angst zorgt er voor dat je niet 
langs de rand van een afgrond loopt, zodat je niet veronge-
lukt. Angst is dus nuttig omdat het helpt om problemen aan te 
pakken. Door gezonde angst wordt je gemotiveerd en krijg je 
energie om aan de slag te gaan of op gepaste wijze te vluch-
ten. Angst is dus bedoeld om je beter te laten functioneren 
wanneer je wordt bedreigd.
Maar angst kan je ook belemmeren om te functioneren. Door 
belemmerende angst kom je nog meer in de problemen. Bij 
overdreven angst ga je moeilijke omstandigheden vermijden 
in plaats van dat je er iets aan doet. Of je wordt zo door angst 
verlamd, dat je niets meer kunt doen. Ongezonde angst 
ondermijnt je denken en je handelen. Je durft niet meer op 
straat te komen, ook als het veilig is. Faalangst voor het exa-

men maakt dat je in paniek alles vergeet. Ongezonde angst 
voor gezag bezorgt je ongegronde schuldgevoelens. Onge-
zonde angst maakt dat je de trap niet af durft te lopen. Je 
wordt door angst beheerst.
 
Aangeleerde angst
In welke mate angst erfelijk of aangeleerd is, is moeilijk te 
achterhalen. Soms ben je bang omdat je dat geleerd hebt in 
je opvoeding. Dan heb je last van aangeleerde angst. Je zag 
je ouders met schrik reageren op bepaalde omstandigheden, 
en dat doe jij nu ook. Of je ouders waren overbeschermend. 
Zo beschermde Jakob zijn jongste zoon Benjamin, uit schrik 
dat hem een ongeluk zou overkomen (Gen. 42:4). Daardoor 
kon hij niet met zijn broers op pad. Dergelijke overbescher-
ming helpt een kind niet om te groeien naar volwassenheid. 
Dan word je niet bekwaam om de moeilijkheden van het leven 
aan te kunnen. Als je zo bent opgevoed, is de kans groot dat 

Pastoraal thema
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spanning en angst kunnen zich op elk moment voordoen. In 
plaats van langzaam het trauma te verwerken, zodat de angst 
minder wordt, blijft het trauma je achtervolgen en gaat de 
angst niet over of wordt die zelfs erger. 
Als je last hebt van een fobie, ben je bang voor een specifieke
situatie, voorwerp of activiteit, zonder dat er redelijkerwijze 
een aanwijsbaar gevaar is. Zo lang je die situatie kunt ver-
mijden is alles OK, maar zodra ze zich voordoet, leidt dit tot 
paniek. Enkele voorbeelden van fobieën zijn:
- agorafobie (letterlijk: pleinvrees): angst om buitenshuis te 

gaan, in de rij te staan, in de trein te zitten, een plein over te 
steken, etc. 

- claustrofobie: vrees voor kleine ruimten, liften, etc.
- vrees voor dieren als spinnen, honden, vogels, etc. 
- hoogtevrees
- sociale fobie: angst voor wat andere mensen over je den-

ken (veroordeling, afwijzing, et cetera), angst om in het 
openbaar te spreken, angst om te blozen, etc. 

Angst kan er ook toe leiden dat je bepaalde gedachten of 
handelingen als een ritueel dwangmatig herhaalt (dat noemt 
men obsessief-compulsief). Je hebt dan angst voor specifieke 
omstandigheden, bijvoorbeeld angst besmet te worden. Die 
smetvrees dwingt je dagelijks tientallen keer je handen te 
wassen. Ook dwangmatig twijfelen, vloeken, enzovoorts, val-
len onder deze categorie angst. Je voelt je innerlijk gedwon-
gen om iets te doen, mogelijk op een welbepaalde manier 
(in tien stappen de trap oplopen, niet meer en niet minder), 
te controleren (voortdurend nagaan of de gaskraan wel is 
dichtgedraaid, waardoor het heel lang duurt voordat je van 
huis weg kunt), catastrofaal te denken (ik verongeluk als ik 
de stijl van de voordeur niet aanraak voor ik het huis verlaat), 
gewelddadige of angstig te denken, etc. 

Angst door demonen
Bij koning Saul zien we een boze geest die hem angst aan-
jaagt (1 Sam. 16:14). Tegenwoordig zijn steeds meer mensen 
betrokken bij occulte praktijken, waardoor ze ze zich open-
stellen voor demonische machten. In het geval van Saul was 
die geest door God gestuurd, omdat Saul het koningschap 
niet uitvoerde zoals God dat wou. Een geest van angst kan 
ook door de generaties heen bij jou terecht komen. Vaak is 
hier een verwevenheid van angstbronnen: je bent opgegroeid 
in een angstig gezin, waardoor je gemakkelijk angstige 
gedachten en emoties hebt, die dan weer door boze geesten 
gebruikt worden om je leven binnen te komen. Drie of vier 
generaties hebben in elk geval een sterke geestelijke verbin-
ding met elkaar, ten goede of ten kwade (Ex. 20:5, 34:7, Num. 
14:18, Deut. 5:9). Ook traumatische ervaringen die met angst 

gepaard gaan, kunnen een ingangspoort zijn voor een geest 
van angst.
 
Bijkomende problemen
Die angst leidt vaak tot bijkomende problemen en reacties als 
liegen (Gen. 26:6-7; Matt. 26:69-74); ongehoorzaamheid (1 
Samuël 15:20-25); huichelarij (Gal. 2:12); opstandigheid (Num. 
14:1-4), agressie en isolement of vluchtgedrag (Ps. 55:5-8; 
Spr. 28:1; Lev. 26:27-37), et cetera. Vrees voor mensen leidt er 
toe dat Abram zijn leven beschermt door te zeggen dat Sara 
zijn zuster is (Gen. 12:13; 20:2). Jozef van Arimatea komt niet 
openlijk uit voor zijn geloof in de Heer Jezus. Petrus verklaart 
Jezus niet te kennen.

Heilige angst
“En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? 
Als moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. 
Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrik-
ken.” (1 Petr. 3:13-14) 
 “En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam 
doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer 
bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven 
in de hel.” (Matt. 10:28)
 “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om 
opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het 
zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.” (Rom. 8:15)

De grondbetekenis van het woord ‘angst’ of ‘vrees’ (phobos), 
dat in deze verzen voorkomt, is ‘vlucht’. Angst kan je doen 
vluchten, weg van God, weg van mensen en zelfs weg van 
jezelf. 
Er is echter een gezonde angst die je doet vluchten naar God. 
Een vorm van natuurlijke angst is ontzag hebben voor gezag. 
Hier is respect voor God van groot belang. Ontzag hebben 
voor God, voor wie Hij is, buigen voor Zijn heiligheid, ontzag 
voor Zijn reinheid, worden uitgedrukt in ‘de vreze des Heren’. 
Als je de Here vreest, vlucht je van het kwaad en ren je naar 
God. Je valt nederig op je knieën voor een ontzagwekkend 
God. Je hebt dan heilige eerbied, waarvan de Schrift zegt dat 
ze het begin is van echte wijsheid: “De vreze des HEREN is 
het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht” 
(Spr. 1:7). 

Vrees voor mensen en omstandigheden brengt onrust, maar 
de vreze des Heren biedt veiligheid: “In de vreze des Heren 
ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuil-
plaats. De vreze des Heren is een bron des levens, om de 
strikken des doods te ontwijken” (Spr. 14:26-27).

De oplossing voor elke 

vorm van belemmerende 

angst ligt in de vreze 

des Heren. Door Hem 

te kennen en te groeien 

in geloof, hoop en liefde 

kan angst overwonnen 

worden. (Zie vervolgartikel 

p. 12-14.)
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Herders voor herders

De afgelopen dagen zie ik in de velden 
rondom ons huis voortdurend hoe de 
boeren, van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat, bezig zijn met het binnen-
halen van de graanoogst. Dit tafereel 
bracht me, in gedachten, bij het volgen-
de tekstgedeelte:

“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met 
ontferming over hen bewogen, daar zij 
voortgejaagd en afgemat waren, als scha-
pen die geen herder hebben. Toen zeide 
Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, 
maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom 
de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uit-
zende in zijn oogst.” (Matt. 9:36-38)

De nood
Het eerste wat opvalt, is de betrokkenheid 
van de Heer Jezus bij de scharen, die 
zonder Hem verloren gaan. Hij ziet men-
sen die Gods richting in hun leven missen, 
die in het doolhof van de zonde verdwaald 
geraakt zijn. Mensen die voortgejaagd 
en afgemat zijn. Mensen die denken wijs 
te zijn, maar eigenlijk dwaas zijn, en de 
majesteit van de onvergankelijke God ver-
vangen door hetgeen gelijkt op het beeld 
van een vergankelijk mens (Rom. 1:22-
23). Mensen die geloven dat ze over alles 
een eigen mening horen te formuleren, 
maar ondertussen het vermogen verloren 
hebben om iets te geloven, of te doen, 
gewoon “omdat God het zegt”. 
Jezus gaf om deze mensen, ze raakten 
Hem in Zijn emotie. Hij kon zich, hoe-
wel Zelf zonder zonde, in hun situatie 
verplaatsen, hun moeite ervaren, ook 
al deed het Hem pijn. Hij kon meevoe-
len met hun zwakheden, omdat Hij in 
alle dingen op gelijke wijze is verzocht 
geweest (Heb. 4:15)
Hij plaatste Zich niet boven hen, omdat 

Hijzelf zonder zonde was. Het stoorde Hem niet dat ze door de 
zonde vies geworden waren, terwijl Hijzelf heilig en rein was. Hij 
gaf om hen, genoeg om hen, om actie te ondernemen.
Jezus vertaalt de geestelijke nood om Zich heen gelijk in een 
mogelijkheid: “De oogst is groot...” Deze opening confronteert 
ons echter gelijk met een ander probleem: er zijn maar weinig 
arbeiders!

De oplossing
De eerste reactie van Jezus bestaat er in om Zijn discipelen op te 
dragen in gebed te gaan: ze moeten niet gelijk aan de slag om al 
die nood te leningen, maar veeleer het probleem voorleggen aan 
hun Hemelse Vader. Is het immers niet eerder Zijn probleem dan 
het hunne? Is Hij niet degene die over de middelen beschikt om de 
nood te leningen? Gaat een kind niet eerst bij papa om hulp vra-
gen, wanneer het geconfronteerd wordt met een probleem dat het 
niet kan behappen?
Dan bepaalt Hij hen er bij dat ze ook zelf deel zijn van de oplossing: 
“Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich...Deze twaalf heeft Jezus 
uitgezonden en Hij gebood hun: ...Gaat en predikt...” (Matt. 10:1-
42). Hij heeft hun (én ons!) de macht gegeven om met gezag in de 
bediening te staan.
Tenslotte gaat Hij ook Zelf aan de slag: “En het geschiedde, 
toen Jezus zijn bevelen aan zijn twaalf discipelen ten einde had 
gebracht, dat Hij vandaar vertrok om te leren en te prediken in hun 
steden.” (Matt 11:1).

Conclusie
Voor mezelf heb ik drie lessen uit dit gedeelte getrokken:
• Ik moet er blijvend voor waken dat ik ook écht betrokken blijf 

bij de mensen die God mij in de bediening toevertrouwt. Ik 
mag nooit een zodanige professionele afstand creëren dat ze 
gewoonweg ‘cliënten’ worden, zodat dat hun situatie mij niet 
meer emotioneel kan raken. 

• Ik mag mij in mijn bediening niet door de nood te laten leiden, en 
alles zelf doen. Ik moet op zoek gaan naar vertrouwde mensen, 
die zelf ook weer bekwaam zijn om ook anderen te onderrichten 
(2 Tim. 2:2). Ik moet daarbij mijn Hemelse Vader vragen dat Hij 
mij deze mensen zal sturen.

• En, last but not least: ik moet ook zelf aan de slag, zodat ik niet 
iemand word die iedereen vertelt wat ze moeten doen, maar zelf 
nooit meer actief betrokken is in het werk. 

Bidt daarom de Heer van 
de oogst!
Door:
Dirk Lemmens
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Mensen veranderen door anders te denken. Dat zegt de cognitieve therapie. En het lijkt ook 

in de Bijbel te staan. Maar is dit zo? Is ‘anders denken’ in de cognitieve therapie hetzelfde als 

‘hervormd worden in de vernieuwing van uw denken’? 

Door:
Jef De Vriese

In de cognitieve interventiemethoden ligt de nadruk op het 
veranderen van denkpatronen. Dat cognitieve therapie in een 
christelijke hulpverlening bruikbaar is, wordt vaak verdedigd 
met de stelling dat zowel de cognitieve therapie als het Bijbels 
gedachtegoed ervan uitgaan dat het denken veranderd kan 
worden en dat dit een wezenlijke strategie is om problemen 
in het leven te overwinnen. Een paar belangrijke Bijbeltek-
sten die daar over spreken zijn: 2 Kor. 10:3-6; Rom. 12:2; Ef. 
4:17-24; Rom. 1:21; 2 Kor. 11:3); Fil. 2:5, 3:18-19, 4:8-9; Kol. 
3:2; Matt. 16:23. De tekst die het meest wordt aangehaald is 
Romeinen 12:1-2: 

Anders denken

“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartig-
heden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig 
en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt her-
vormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt 
erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 
volkomene.”

Met beroep op Gods barmhartigheden
Het is uiteraard onmogelijk om ‘de vernieuwing van uw den-
ken’ goed te begrijpen zonder ze in haar context te zien. De 

In een reeks artikelen wor-

den mogelijke modellen 

voorgesteld betreffende 

de integratie tussen geloof 

en hulpverlening. 
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Geloof en hulpverlening

roeping en oproep van Romeinen 12:1-2 vindt haar bron in de 
doxologie: “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle 
dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen!” 
Paulus doet een beroep op de barmhartigheden van God, 
beschreven in hoofdstuk 1 tot en met 11. Echte verandering 
ontstaat uit God. Zonder de barmhartigheden van God is elke 
verandering van denken een opsmuk van de oude mens, 
niet uit Hem en door Hem en tot Hem. De oude mens kan in 
zekere mate leren zijn gedachten te beheersen en moreel ver-
antwoord te denken. Dat is goed, maar onvoldoende om het 
label ‘christelijk’ te ontvangen. ‘Anders denken’ komt niet tot 
stand door je een nieuwe lijst met christelijke denkpatronen 
eigen te maken, maar door de werking van de Gods barmhar-
tigheden. De verandering is een diepgaande metamorfose, 
een complete omwisseling van identiteit, van oude mens naar 
nieuwe mens, van slaaf van de zonde naar vrijheid om de 
wil van God te doen, van gedreven door begeerte naar leven 
door de Geest. ‘Anders denken’ is afhankelijk van gebed, 
want gebed doet een beroep op Gods barmhartigheden. 

‘Anders denken’ als goddelijk openbaring
‘ Anders denken’ staat in christelijke hulpverlening daarom 
niet in functie van het veranderen van irrationele gedachte-
patronen. ‘Anders denken’ staat in functie van een leven dat 
niet gelijkvormig is aan de leefwijze van de wereld. ‘Anders 
denken’ is een vernieuwing door de Geest, van binnen uit, 
zichtbaar in een levend, heilig offer aan God.
‘ Anders denken’ komt niet tot stand door het verstrekken van 
juiste informatie, onderwijs of opvoeding. Deze dingen bevrij-
den een mens niet van wereldgelijkvormigheid, maar stellen 
hem zonder Christus eerder in staat om zonder God te leven 
in wereldgelijkvormigheid. Het menselijk denken kan niet aan-
gepast worden aan wat God wil door irrationele gedachten of 
leugen te vervangen met rationele gedachten met waarheids-
inhoud. Het menselijk denken is immers meer dan logica. 
‘Anders denken’ is een verandering vanuit een geestelijke 
dimensie, die door de barmhartigheden van God tot leven is 
gewekt. Het gaat om een geestelijke mentaliteit, een gees-
telijke houding, een geestelijke gezindheid, een godvruchtig 
gemoed. Het gaat om de gezindheid van Christus (Fil. 2:5). 
Het gaat om een vernieuwing “door de geest van uw denken” 
(Ef. 4:23). Het is een kennen van God met geestelijk inzicht 
(vgl. Ef. 1:17-18, 3:14-21; Fil. 1:9-10; Kol. 1:9-12). 
‘Anders denken’ wordt gewekt door goddelijke verlichting van 
het hart. Het is een diepe hartsverandering, die maakt dat 
iemand is staat is de wil van God te kennen. Dat ‘kennen’ is 
geen verstandelijk weten, maar een persoonlijk kennen, er 
innerlijk van doordrongen zijn, een gezindheid die de wil van 
God kent omdat het leven van God door Woord en Geest is 
gewekt. 

‘Anders denken’: wat God doet en wat Hem eert
‘Anders denken’ is voor een ongelovige dus onmogelijk en 
voor een christen niet vanzelfsprekend. De christen wordt 
opgeroepen om op grond van wat God in Zijn barmhartig-

heden beschikbaar stelt, zijn denken te vernieuwen, zodat 
duisternis en vervreemding van het leven van God (Rom. 1; 
Ef. 4:17 e.v.) plaats maakt voor verlichte ogen van het hart en 
het kennen van God. 
‘Anders denken’ is in de Bijbel niet een middel om veran-
dering tot stand te brengen in gedrag en emoties. Anders 
denken is in de Bijbel datgene wat zelf verandering behoeft. 
‘Anders denken’ is een vernieuwing van de innerlijke mens 
door de Heilige Geest (Tit. 3:5). Alleen de Heilige Geest heeft 
het vermogen om te vernieuwen. Dat maakt verandering 
volledig afhankelijk van Zijn genade en maakt ons volledig 
afhankelijk van Zijn initiatief, openbaring en werking. 
‘Anders denken’ is geen zelfredzaamheid waardoor iemand 
zijn gedachten en zo zijn leven op het juiste spoor zet. ‘Anders 
denken’ is een opdracht aan de gelovige zich te voegen in 
de barmhartigheden van God, zodat Hij het hart verandert en 
Hij zichtbaar wordt in een leven dat een lofoffer is voor Hem. 
Daartoe is het nodig zich onder te dompelen in de waarheid 
van God, niet voor een rationele gedachteverandering, maar 
om geest en leven te ontvangen, een openbaring van de ver-
heerlijkte Christus, de hartsgesteldheid van de Dienstknecht 
van God. Wanneer waarheid wordt ontvangen in de relatie 
met God, ontstaat leven, dat zich uitstrekt naar meer waar-
heid van het Woord, dat nieuw leven wekt en meer verlangen 
om alles te bekijken vanuit het oogpunt van een leven dat aan 
God lof offert. 

Wat dan met gedachteveranderende methoden?
Christelijke hulpverlening beoogt dus meer dan gedachte-
processen bij te sturen, zelfs al zouden die christelijk zijn. 
Het gaat om een innerlijke metamorfose, die ontstaat wan-
neer een mens God ontmoet en door die ontmoeting de 
zachtmoedigheid, kracht, liefde en nuchterheid van Christus 
ontvangt. Pas dan kan iemand weten wat de wil van God is 
en vanuit de ontvangen vrijheid in Christus handelen. Het 
hart is overtuigd van heerlijk goddelijk inzicht en verblijdt 
zich daarin. Dan is het in staat zich zonder angst voor men-
sen, zonder agressie, zonder gevoelens van afwijzing, et 
cetera., toe te vertrouwen aan een levenswandel die Gods 
wil kent, zodat alles dat wordt gedacht en gedaan God een 
lofoffer brengt.

Dus stel ik mijzelf de volgende vragen: 
• Bewerken de methoden, die ik gebruikt, afhankelijkheid van 

God? 
• Is de context waarin de methodiek gebruikt wordt, expliciet 

de tegenwoordigheid van God, een milieu waarin Jezus 
aanwezig is en ontmoeting met Hem ontstaat, afhankelijk-
heid van Gods Geest?  

• Verandert de confident door zelfredzame gedachtebe-
heersing of door de vrede Gods die alle verstand te boven 
gaat? 

• Ademt de methode antropocentrisme (de mens, menselijk 
vermogen en menselijke behoeften centraal) of theocentris-
me (God, Gods vermogen en Gods heerlijkheid centraal)?
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Redactie:
Frans Koopmans

In het tijdschrift American Journal of Epidemiology is een 
artikel verschenen waarin het verband tussen het gebruik 
van cannabis vóór het zeventiende jaar en het ontstaan van 
depressieve klachten op latere leeftijd werd onderzocht.Dit 
deden de onderzoekers door de gegevens te gebruiken van 
50.718 respondenten uit 17 landen, zowel westerse als niet-
westerse, die aan de ‘WHO World Mental Health Surveys’ 
meedoen, een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische 
studie uit de algemene bevolking. 
Voor alle landen tezamen was het verband tussen het 
gebruik van cannabis vóór het zeventiende jaar en het latere 
ontstaan van depressieve klachten beperkt, maar signifi-
cant. De kans op latere depressieve klachten bij degenen 

die cannabis vóór de leeftijd van 17 jaar gebruikten was 1,5 
maal zo groot vergeleken met degenen die cannabis op een 
latere leeftijd begonnen te gebruiken of dat nooit deden. 
In een aantal landen werden ook gedragsproblemen in de 
kindertijd of vroege adolescentie gemeten. De associatie 
voor deze landen tezamen werd niet-significant als werd 
gecontroleerd voor die gedragsproblemen. De geneigdheid 
tot normoverschrijding in de jeugd lijkt dus verantwoordelijk 
voor het gevonden verband tussen vroeg gebruik van can-
nabis en het latere ontstaan van depressieve klachten. 
Bron: www.trimbos.nl, 28 juli 2010

Onderzoek relatie vroeg gebruik cannabis 
en depressie

Volgens een onderzoek van de universiteit van Rhode Island in de Verenigde Staten, is 
scheiden besmettelijk. Het verspreidt zich onder vrienden, families en collega’s. De mogelijke 
kans op een eigen scheiding verhoogt maar liefst met 75 procent als personen uit je dichte 
kennissenkring het doen. Scheiden werkt als een domino. Niet enkel bij dichte vrienden is 
dat het geval, ook als vrienden van vrienden uit elkaar gaan, stijgt de eigen scheidingskans 
met 33 procent. De studie suggereert duidelijk dat veel gescheiden koppels kennen, zeer 
nadelig is voor je huwelijk. Hoe meer je er kent, hoe risicovoller je eigen huwelijk wordt. De 
verklaring die onderzoekers geven is dat een breuk normaler lijkt als je veel gescheiden 
mensen kent. Hoe meer koppels er zijn, hoe meer redenen er zelf te vinden zijn voor een 
scheiding. Wel blijkt dat kinderen een stevige invloed uitoefenen: hoe meer kinderen een 
koppel heeft, hoe minder de beïnvloeding telt van gescheiden anderen. Verder blijkt uit de 
resultaten dat mensen na een scheiding gemiddeld één op de tien vrienden verliezen. Her-
trouwen gescheiden mensen opnieuw, dan doen ze dat meestal met iemand die ook al een 
huwelijk achter de rug heeft. 
Bron: www.nu.nl, 6 juli 2010

Scheiden is besmettelijk
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Slechte relatie ongezond

Angstige mensen hebben tot 25 procent meer kans op het 
krijgen van een hartziekte. Het risico om te sterven aan de 
gevolgen van een hartziekte stijgt met 50 procent. Dat heb-
ben onderzoekers van de Universiteit van Tilburg vastgesteld.
De onderzoekers volgden 250.000 proefpersonen over een 
periode van elf jaar. “Het risico op het krijgen van een hart-
ziekte bij mensen die aanvankelijk gezond waren, is 25 pro-
cent groter, en we vonden zelfs een verhoging van het risico 
op sterven ten gevolge van een hartziekte tot 50 procent”, 
zegt professor Johan Denollet van de Universiteit van Tilburg.
Het verband tussen angst en het krijgen van een hartziekte 
is niet gering. “Het verband met angst is minstens even groot 
als het verband met roken of hoge cholesterol. Dat mensen af 
en toe angstig zijn, is perfect normaal. Maar als je van jezelf 
weet dat je vaak angstig reageert in tal van situaties en als dat 
dan nog gecombineerd wordt met een erfelijke aanleg, kan 
het toch wel een reden zijn om er proberen iets aan te doen”, 
aldus Denollet.
Bron: www.deredactie.be, 22 juni 2010

Aantal Vlaamse tienermoeders 
blijft stabiel in 2009
In 2009 kregen in Vlaanderen 1.309 meisjes onder de twintig jaar een of meerdere kin-
deren. Een kleine driehonderd van hen waren minderjarig, twaalf moeders waren jonger 
dan vijftien jaar. Gemiddeld werden iets meer dan zeven op de duizend meisjes tussen 
de vijftien en twintig jaar zwanger. De cijfers werden bekendgemaakt door de Univer-
siteit Antwerpen. De cijfers lopen sterk gelijk met die van 2008. Volgens onderzoekster 
Marjolijn De Wilde is de kans groot dat het Vlaamse bevallingscijfer voor vijftien- tot en 
met negentienjarigen de komende jaren rond de 0,7 procent blijft schommelen. Daarmee 
blijft Vlaanderen sterk onder het Europese gemiddelde dat rond 1,5 procent schommelt. 
Alleen in Cyprus, Nederland, Slovenië en Zwitserland ligt het cijfer lager dan in België.
In 2008 en 2009 kregen in Vlaanderen en het UZBrussel meer dan dertien procent van 
de tienermoeders een tweede of derde kind voor hun twintigste. Dat percentage lag de 
afgelopen dertien jaar nooit zo hoog. Meisjes die al een kind hebben, gaan na hun eerste 
bevalling dus (opnieuw) nonchalant om met anticonceptie of willen snel een broertje of 
zusje voor hun eerste kind.Volgens de onderzoekers bestaat er in Vlaanderen – in tegen-
stelling tot in het buitenland –  nog geen specifiek preventiemateriaal om ongeplande 
zwangerschappen na een eerste geboorte te voorkomen.
Bron: www.standaard.be, 13 juli 2010

Een relatie kan zo leuk zijn, maar wie een slechte heeft 
is beter af zonder. De gevolgen van liefdesstress voor 
je gezondheid zijn namelijk niet gering. Dat blijkt uit 
onderzoek van wetenschapper Lachlan McWilliams en 
collega’s, waarvoor zij de (liefdes)levens van 5645 vol-
wassenen tussen de 18 en 60 jaar hebben geanalyseerd. 
De onderzoekers van de Acadia Universiteit in Canada 
ontdekten een causaal verband tussen gevoelens van 
onzekerheid, zorgen en stress binnen een relatie en de 
kans op cardiovasculaire aandoeningen. De studie is 
opgenomen in The American Psychological Association.
De kans op kwalen die te maken hebben met het bloed-
vatenstelsel, zoals hersenbloedingen en hartaanvallen, is 
voor de helft groter bij mensen die zorgen hebben in de 
relationele sfeer. 
Een hoge bloeddruk mag dan nog te overzien zijn, het 
behoort eveneens tot de risico’s van een stressvolle lief-
desverhouding, aldus McWilliams en zijn team. Hetzelfde 
geldt voor chronische pijnklachten. “Op basis van de 
resultaten zou zelfs gedacht kunnen worden dat interven-
ties, die gericht zijn op een veilige relationele hechting, 
eveneens positieve gevolgen hebben voor de gezond-
heid,” meldt de professor in The Telegraph.
Bron: www.ad.nl, 22 juli 2010

Wie angstig is, heeft meer kans 
op hartziekte

Signalementen
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Door:
Jef de Vriese

1. Angst en vervreemding van God
De eerste melding van angst in de Bijbel vind je onmiddellijk 
na de zondeval. Die is het gevolg van de ontdekking naakt te 
zijn. De naakte mens is zijn identiteit verloren. Gods beeld in 
hem en Gods doel voor zijn leven is aangetast. Hij beseft dit 
en ziet de schade in zichzelf (besef van goed en kwaad), in de 
relatie met zijn medemens (maakt zich schorten), in zijn rela-
tie met God (verbergt zich in het geboomte) en met de schep-
ping (gebruikt het geboomte waar het niet voor geschapen is; 
doornen en distels). 
De meeste mensen die hulp zoeken voor hun angst, doen 
dat niet omdat ze beseffen dat hun diepste angst te maken 
heeft met vervreemding van God en de daarbij horende angst 
voor de onvermijdelijke dood. God heeft nochtans gezegd 
wat het gevolg van ongehoorzaamheid zou zijn: “Want ten 
dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” (Gen. 
2:17). Adam en Eva hebben, na hun zonde, die dood ervaren. 
Hun hele bestaan was aangetast: een verbroken relatie met 
hun Schepper, een gebroken eenheid met elkaar, besef dat 
lichamelijk dood onverbiddelijk zou komen. Als alle relaties 
met God, je naaste en jezelf ontredderd zijn, voel je diepe 
eenzaamheid. Je mist je doel. Je bent niet in staat om je leven 
vorm te geven zoals je wilt. Dan voel je angst om je bestaan 
en de zin daarvan. Die angst noemt men ‘existentiële angst’. 
Angst onderneemt acties om zichzelf te beveiligen en 
omgang met God en anderen te vermijden of te controleren. 
Angst zoekt bescherming achter ‘schorten maken’, ‘tussen 
de bomen in de hof’, met andere woorden, in dingen die God 
geschapen heeft in plaats van in Hem Zelf: drugs, alcohol, 
internet, fanatieke sportbeoefening, fantasie, geld, carrière, 
macht, et cetera. 

Als zondig mens is je identiteit buiten Christus ontoereikend 
om innerlijke vrede te bewaren. Je bent schuldig want je bent 
niet wie je denkt te moeten zijn. Je bent hulpeloos want je 
kunt niet wat je denkt te moeten. Je bent bang want je bent 

niet in staat voor jezelf veiligheid tot stand te brengen. 
Je kerngedachten zijn: 
- Ik ben waardeloos, slecht, schuldig 
- Ik ben hulpeloos, onvermogend 
- Ik ben kwetsbaar (onveilig, onbeschermd)
Je ervaren probleem is vooral:
- Bij waardeloosheid: minderwaardigheidsgevoelens
- Bij hulpeloosheid: depressie
- Bij onveiligheid: angst

Angst begint in de Bijbel na vervreemding van God. Uit ver-
vreemding van God komt dan weer vervreemding van jezelf, 
anderen en de schepping voort. Zo verlies je elk houvast, 
gevangen in een leven van angst, dat elke veiligheid is kwijt-
geraakt. Dan is het niet verwonderlijk dat het leven doelloos 
en zinloos wordt ervaren en het hele bestaan angst opwekt. 
Dan is er geen plekje om tot rust te komen. 

Ik ben waardeloos 
Je denkt: “Ik ben waardeloos, slecht, schuldig.” Die gedach-
ten dompelen je onder in schuldgevoelens en minderwaar-
digheidsgevoelens, angst voor oordeel. Je eigen strategie om 
deze bedreigende ervaringen te vermijden is schuld ontken-
nen en afschuiven, (ik heb het niet gedaan, maar ‘de vrouw 
die Gij mij gegeven hebt’). Het voelt veiliger om de anderen 
als kwaadwillig te beoordelen dan je eigen schuld te erken-
nen. Je voorkomt nabijheid met anderen door jezelf beter voor 
te doen dan je bent en theatraal te handelen. Afwijzing speelt 
een grote rol: je voelt je afgewezen en je wijst af. Als je boos 
wordt, zijn het ‘de anderen die je kwaad maken’. Je keert je 
boosheid direct naar anderen, zoals Kaïn deed met zijn broer 
Abel. Of je keert je boosheid en oordeel naar jezelf in zelfbe-
straffing. 
In de hulpverlening reageer je als volgt: “Ik ben het niet waard 
dat iemand om mij geeft. De verwachtingen zijn te groot en ik 
voel mij afgewezen.” Of: “Het is niet mijn verantwoordelijkheid, 

Om vrij te zijn van angst, moet de oorzaak ervan vanuit Gods 

perspectief bekeken worden. Wat kunnen we leren uit de Bijbel?  

Welke angst kwam via de zondeval in de beleving van mensen?  

En hoe zijn geloof, hoop en liefde Gods oplossing? 

Vrij van angst
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Pastoraal thema

beschuldig mij niet.” Gods oplossing is 
geloof, dat Hij schenkt, en waardoor Hij 
rechtvaardigt. Je leert Hem en anderen 
vertrouwen. Je leert je tekortkomingen 
zien, belijden en aanpakken. Je wordt 
vergevingsgezind naar anderen. 

Ik ben hulpeloos 
Je denkt: “Ik ben hulpeloos, onvermo-
gend en onbekwaam.” Die gedachten 
leiden tot gevoelens van hopeloosheid. 
Je onvermogen wordt in stand gehou-
den door faalangst. Angstige zinloos-
heid wordt depressie. Je bent ‘zonder 
hoop en zonder God in de wereld’ 
(Ef. 2:12). Je eigen strategie om deze 
bedreigende ervaringen te vermijden is 
wanhopig proberen je best te doen door 
over te presteren. Lukt dat niet, dan ga 
je op anderen leunen. En denk je dat 
anderen ook niets kunnen, dan hou je 
je passief afzijdig en neem je geen initi-
atief meer.  
In de hulpverlening reageer je als volgt: 
“Als ik niets doe, misluk ik niet. Als ik 
iets doe, lukt het toch niet. Er is niets 
aan te doen. Dit is te moeilijk en helpt 
niet.” Je komt niet tot actie. Je levert 
geen bijdrage aan de oplossing en je 
denkt dat ook anderen niets te bieden 
hebben. Als je boos bent, keert die zich 
naar binnen en uit die zich in depres-
sie, zoals de opgekropte boosheid van 
Achab (1 Kon. 21:4). 
Gods oplossing is hoop. Zijn beloften 
zijn een fundament om te volharden. 
Afzijdigheid maakt plaats voor inzet en 
het bemoedigen van anderen. 

Ik ben kwetsbaar
Je denkt: “Ik ben kwetsbaar en onbe-
schermd.” Die gedachten leiden tot 
gevoelens van onveiligheid. Je bent 
bang nog meer beschadigd te worden. 
Angst overheerst. 
Je eigen strategie om deze bedrei-
gende ervaringen te voorkomen is 
zelfbescherming. Je verdedigt jezelf 
tegen iedereen en alles wat onveilig 
voelt. Je vermijdt onveiligheid of je gaat 
bij bedreiging agressief reageren, zoals 
Saul die om zichzelf te beschermen 
David achternazat. Je agressie dient als 
zelfverdediging om innerlijke angst op 
te lossen. Uiterlijk kan je domineren en 

Zondeval
Vervreemding van God

(= wezenlijk probleem)

↓

Vervreemding van zichzelf
identiteitscrisis

angst voor de dood (bestaansangst)

↓

Kerngedachten: 
Ik ben…

waardeloos
slecht, schuldig

hulpeloos
onvermogen

kwetsbaar
onbeschermd

↓

↓

↓
Kerngevoelens: 

(= ervaren probleem)
↓

↓

↓
schuldgevoelens

oordeelsangst
minderwaardigheidsgevoelens

hopeloos 
faalangst
depressie

onveiligheidsgevoel
bang, schrik, vrees

angst

↓

↓

↓
Vervreemding van anderen

Anderen zijn…

↓

↓

↓
oordelend

kwaadwillig
onvermogend,  

kunnen niets doen
onveilig

bedreigend

↓

↓

↓
Kernhandelen:

↓

↓

↓

zelfrechtvaardiging
schuld afschuiven

zelfbestraffing
intimiteit voorkomen
theatraal handelen

Kaïn-agressie

initiatiefloos
afzijdig terugtrekken
op anderen leunen

overpresteren

Achab-agressie

zichzelf beschermen
zelfverdediging
sterk handelen

domineren

Saul-agressie

Hersteld door:

Geloof:
God schenkt: vergeving/recht-
vaardiging. Gelovige vrucht: 

vertrouwen, anderen vergeven.

Hoop: 
God schenkt: beloften. 

Gelovige vrucht: volharding, ande-
ren bemoedigen/steunen.

Liefde: 
God schenkt: kindschap/Gods 

liefde. Gelovige vrucht: anderen 
liefhebben.

Leven vanuit een nieuwe identiteit in Christus

Vrij van angst



14 - Metamorfose | nr. 87

krachtig optreden, maar dat is een camouflage voor je onder-
liggende angst. 
In de hulpverlening reageer je als volgt: vage antwoorden 
geven om het ingaan op de angst te vermijden, weigeren op 
een onderwerp in te gaan, van onderwerp veranderen, abrupt 
antwoorden, niemand toelaten dichtbij te komen, boos wor-
den wanneer op jouw verantwoordelijkheid wordt gewezen.
Gods oplossing is liefde. Hij heeft je eerst lief. Je angst is 
onvermogend om onbevangen relaties te leggen met ande-
ren, maar Gods liefde leert jou anderen liefhebben. Eenheid 
en veilige intimiteit worden opgebouwd. 

2. Angst tegenover geloof, hoop en liefde

Geloof drijft vrees uit
Geloof betekent vertrouwen. Vertrouwen is vaak wat we mis-
sen wanneer we bang zijn. Angst vertrouwt niets en niemand 
en is krampachtig op zoek naar veiligheid. Dat zie je bij de 
discipelen die, tijdens de storm op het meer, Jezus wakker 
maken en roepen: “Wij vergaan” (Luc. 8:24). De situatie was 
echt gevaarlijk. En toch zegt Jezus: “Waarom zijt gij bevreesd, 
kleingelovigen?” (Marc. 4:40). De Vader, die je mag vertrou-
wen voor je levensbehoeften (Matt. 6:30), is ook de Heer die 
de storm overziet en heerst over alles wat jij niet kunt con-
troleren. Door geloof zie je wat je met menselijke ogen niet 
ziet. Geloof doorziet de zwakte van verdedigingsmuren die 
mensen zelf optrekken om zich veilig te stellen. Geloof beseft 
dat een gemakkelijk leven valse veiligheid voorspiegelt en dat 
een moeilijk leven met God niet onveilig is, zelfs als je wordt 
gestenigd, zwaar op de proef wordt gesteld, doormidden 
wordt gezaagd, met het zwaard wordt gedood of rondzwerft 
onder ontbering, verdrukt en mishandeld (Hebr. 11:37). 

Geloof drijft de vrees uit. Dat zie je bij Jaïrus, die vreest zijn 
dochter te verliezen aan de dood. Als alle hoop vervlogen lijkt, 
zegt Jezus: “Wees niet bevreesd, geloof alleen...” (Luc. 8:50). 
Geloof ziet de kracht van God, zelfs tegen de omstandighe-
den van de dood in. Geloof is niet bang, omdat het vertrouwt 
op Hem die de dood heeft overwonnen. Zelfs in het dal van 
de dood vreest geloof geen kwaad (Ps. 23:4). En zelfs als er 
vrees is, nadert geloof tot de Heer Jezus, zoals de bloedvloei-
ende vrouw, die zich niet verstopt. Ze vertelt Jezus de waar-
heid en ze stelt in haar nood en haar angst haar vertrouwen 
op Hem. Geloof laat zich niet door angst verhinderen. Geloof 
bant vrees uit en schenkt vrede. 

Hoop drijft vrees uit
Hoop verwacht bevrijding (Rom. 5:25). Gods beloften zijn 
opgeschreven in Zijn Woord om je te helpen die hoop vast te 
houden (Rom. 15:4). Hoop ziet met verlichte ogen van het hart 

welke heerlijkheid te wachten staat (Ef. 1:18). Hoop verwacht 
met volharding wat nog niet zichtbaar is (Rom. 8:25). Hoop 
houdt volhardend vast aan wat God heeft beloofd, omdat het 
zich overgeeft aan de trouw van God (Hebr. 10:23).
Veel geloofsgetuigen (Hebr. 11) hebben fantastische dingen 
meegemaakt, maar velen zijn ook doormidden gezaagd, etc. 
Zij verwachten iets beters. Paulus, die verklaart dat God in al 
zijn behoeften voorziet (Fil. 4:19), weet ook wat honger, dorst, 
naaktheid en vervolging is (Fil. 4:12, 2 Kor. 11:27). Zijn hoop 
ligt niet in het bereiken van een gemakkelijk leven, maar in het 
bereiken van de kroon des levens. Daardoor kan hij terwijl hij 
in de druk is, zich toch niet in het nauw voelen (2 Kor. 4:8). Zijn 
hoop dat God verlost en zal verlossen houdt hem gaande. Zo 
heeft hij hoop te midden van de wanhopige omstandigheden 
van deze vruchteloze wereld. David, die zingt dat de Here zijn 
Herder is en dat niets hem ontbreekt, is tegelijkertijd vervolgd 
door Saul, vervolgd door zijn zoon, aangevallen door vele 
vijanden. De vijanden zijn echt. Maar de maaltijd die God voor 
hem bereid eveneens (Ps. 23). 

Liefde drijft vrees uit
Er is een gezond antwoord op angst: liefde. “Er is in de liefde 
geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want 
de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet vol-
maakt in de liefde” (1 Joh. 4:18). De angst waar het hier over 
gaat, is vrees voor de straf van God. Die angst wordt opgehe-
ven door de liefde. Het gaat enerzijds om het besef van Gods 
liefde die vergeeft, waardoor het oordeel wordt genomen 
en vrees voor de straf niet meer nodig is. Anderzijds gaat 
het over het liefhebben van God, waar je Hem onbevreesd 
door kan dienen. Als je de liefde van God niet kent, heb je 
ook geen passie om Hem lief te hebben en die liefde door te 
geven aan anderen. Je bent dan op jezelf teruggeworpen, 
geïsoleerd van God. 
De principes die in deze verzen voorkomen zijn ook van toe-
passing op andere vormen van angst. Als je bang bent, ga je 
jezelf verdedigen en beschermen. Je aandacht gaat uit naar 
jezelf. Je kunt niet open en onbevangen met anderen en je 
omgeving omgaan. Je raakt gevangen in je eigen denken. 
Zelfbescherming leidt tot het ontvluchten en het afschuiven 
van verantwoordelijkheden, waardoor je niet toekomt aan 
liefde voor God en medemens. Liefde, is open, ontvankelijk 
en gevend. Angst is ontoegankelijk, onontvankelijk, eisend. 
Liefde offert zichzelf op. Angst verdedigt zichzelf. Liefde denkt 
aan een ander. Angst denkt aan zichzelf. Liefde is de vrucht 
van de Geest, die de Geest is van kracht, liefde en bezonnen-
heid. Angst is machteloos, liefdeloos en niet in staat om goed 
na te denken.
Hoe meer angst, hoe minder liefde en omgekeerd. Liefde is 
vrij van angst.



Van Vrouw tot vrouw

De zoektocht naar struikelblokken is iets waar je je hele 
leven mee bezig bent. De boze probeert je in de war te 
brengen. Hij verdraait de waarheid beetje bij beetje. Hoe 
meer je je denken verandert door het Woord van God en 
door gebed, des te beter kun je de valkuilen onderscheiden. 
De Here God spreekt tot je doorheen Zijn Woord, Zijn Hei-
lige Geest en vaak doorheen Zijn kinderen. Het is moeilijk 
om je weg alleen te gaan. De Here Jezus geeft je vrienden 
om samen mee op te trekken. Jezus deelde Zijn leven met 
twaalf mannen en was een voorbeeld voor hen. In een 
veilige relatie nodig je vrienden uit om te groeien naar het 
voorbeeld van de Meester. Maar al snel merk je dat zulke 
vrienden zeldzaam zijn. 

De Heilige Geest toont de weg om vrienden te vinden. 
Hij leert hoe je in vriendschappen grenzen aanbrengt. De 
meeste mensen hebben dat niet geleerd. Indien ouders dit 
voorbeeld niet gaven is de kans groot dat hun kinderen later 
muren bouwen. In haar boek Hope After Betrayal beschrijft 
Meg Wilson dit in een beeld. Stel je voor: je hebt een prach-
tige tuin. Je hebt geplant, onkruid gewied, besproeid en nu 
geniet je van het resultaat. Er komen mensen langs. Som-
migen zijn welkom. Anderen niet. De welkome bezoekers 
zijn zorgzaam voor de bloembedden. Ze lopen enkel op 
het tuinpad. Ze stellen vragen over bloemen en planten en 
luisterend trekken ze ongemerkt wat onkruid uit. De andere 

bezoekers letten echter niet op waar ze lopen. Ze plukken 
bloemen zonder toestemming. Ze merken op dat de tomaten 
wel erg klein zijn…
Om de onvriendelijke bezoekers buiten je tuin te houden 
heb je een omheining nodig. Deze heeft een poort om de 
welkome bezoekers binnen te laten. En aan de poort komt 
een slot om de ongewenste bezoekers buiten te houden. Je 
bouwt geen muur. Ongewenste bezoekers komen langs en 
genieten van de tuin, maar de omheining zorgt ervoor dat de 
bloembedden en de jonge plantjes intact blijven. Jij kiest wie 
je tuin binnenkomt en wie buiten de tuin bewondert. Je hebt 
je grenzen bewaakt, de tuin is beschermd en jij bent in con-
trole. Samen met je bezoekers geniet je volop van je tuin. 

Wanneer relaties onveilig zijn en je beschadigd bent, ga dan 
bidden om vrienden. Vrienden die de Here Jezus liefhebben, 
helpen je valkuilen te ontdekken en verkeerde gewoonten 
op te ruimen. Vertrapte bloembedden krijgen weer vorm. 
Verwoeste paden worden hersteld. De Here God gebruikt 
anderen om je bij Hem te brengen. Dit maakt je nederig. 
Gaandeweg ontvang je kracht en gebruikt Hij je om een 
wegwijzer voor anderen te zijn. Terwijl Hij zegen en groei 
bewerkt, vormen we samen een prachtige oogst wanneer Hij 
terugkomt.

Door:
Herlinde De Vriese

Van Vrouw tot vrouw

De Here God heeft een plan met je leven. Hij brengt je op 

een pad dat goed voor je is. Toch is dit pad bezaaid met 

struikelblokken: verkeerde en negatieve denkpatronen die 

de waarheid van Gods Woord verdraaien. Goede vrienden 

helpen deze struikelblokken op te ruimen. Ze helpen je voet 

stevig op de Rots te zetten in plaats van het zandpad te 

lopen. Tijdens de storm wijzen ze op de Here Jezus, zodat 

je weet dat de Here God je vasthoudt en herstelt.

Ware vriendschap
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In Metamorfose nr. 84 (2009) werd de vraag gesteld of verslaving een ziekte of juist een 

kwestie van keuze was. En we vroegen ons af of in het denken over verslaving het element 

van ‘zonde’ nog te handhaven was. In dit artikel zal op verslaving worden ingegaan vanuit 

het perspectief van een existentieel probleem aan de hand van het ‘theologische stoornis 

model’ van verslaving.

Door:
Frans Koopmans

Verslaving als existentieel probleem

Een ziektemodel van verslaving richt zich op de biomedische 
aspecten van verslaving, een keuzestoornismodel meer op de 
wilsaspecten bij degene die besluit drugs te gebruiken. Beide 
modellen wijzen op elementen in de visie op verslaving die 
belangrijk zijn maar elkaar lijken uit te sluiten. Beide modellen 
definiëren de essentie van verslaving in één van zijn aspec-
ten: de biomedische aspecten bij het ziektemodel, de wilsas-
pecten c.q. keuzeaspecten in het keuzestoornismodel. Waar 

het ziektemodel beschouwd kan worden als een niet-morele 
visie op verslaving waarbij aan de notie van morele schuld 
voorbijgegaan wordt, laat het keuzestoornismodel uitdruk-
kelijk ruimte voor moraliteit. Dat is nogal opmerkelijk daar een 
morele visie op verslaving vandaag de dag nogal impopulair 
is; het wordt namelijk gezien als ‘uit de tijd’ en als een visie die 
stigmatiserend is voor de verslaafde.
Er kan naar mijn overtuiging op goede gronden een visie op 
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verslaving verdedigd worden die verder gaat dan een puur 
naturalistische (dat is: een reductionistische) visie. Dat wil 
zeggen dat er voor de verklaring en behandeling van versla-
ving andere relevante perspectieven in aanmerking genomen 
moeten worden. Een biopsychosociaal model herkent dat we 
die meerdere perspectieven nodig hebben, en ook nog eens 
gelijktijdig, om grip te krijgen op het fenomeen verslaving. 
Juist met de huidige nadruk op de biomedische aspecten van 
verslaving – de visie die verslaving ziet als chronische her-
senziekte – is er groot gevaar dat we het zicht verliezen op de 
zogenaamde ‘multidimensionaliteit’ van verslaving. Het keu-
zestoornismodel maakt duidelijk dat we verder moeten kijken 
dan de puur medische aspecten van verslaving; ook het keu-
zeperspectief en moraliteit dienen erbij betrokken te worden.

Verslaving als existentieel probleem
Toch is er een nog veel belangrijker perspectief op ver-
slaving. Op basis van vele jaren van werkzaamheid in de 
verslavingszorg, durf ik de stelling aan dat verslaving ook, 
en misschien zelfs wel in de eerste plaats, een existentieel 
probleem is, zeg maar: een levensprobleem. En dat, willen 

we tot een integrale visie op verslaving komen, we abso-
luut met de spirituele aspecten van verslaving rekening 
moeten houden. Een goede aanzet voor zo´n benadering is 
gegeven door Christopher Cook (Cook 2006), hoogleraar 
aan het Kent Institute of Medicine and Health Science te 
Canterbury en tevens anglicaans priester. Hij ontwikkelde 
een zogenaamd ‘theologische stoornis model’ met betrek-
king tot verslaving. Cook vindt het jammer dat de notie van 
moraliteit zo onpopulair is geworden bij het nadenken over 
verslaving. Volgens hem heeft dat enorme ethische implica-
ties. Hij pleit voor een meer verfijnde ethische analyse van 
het verslavingsprobleem. “Een theologisch model van ver-
slaving is niet hetzelfde als het oude morele model – maar 
het levert zeker wel een belangrijke bijdrage aan het morele 
en ethische debat,” schrijft hij. Het theologische model wil 
als correctie fungeren op het pragmatische atheïsme dat zo 
kenmerkend is voor de wijze waarop nu in de wetenschap 
tegen verslaving wordt aangekeken. Ook wil het de neiging 
tot reductionisme en determinisme aan de kaak stellen: 
“Theologie lijkt me een positiever ethisch kader te bieden 
dan deze morele benadering of de harm reduction benade-
ring van de huidige klinische en politieke cultuur”.
Het theologische stoornis model erkent de waarde van 
twintig eeuwen Christendom in de westerse wereld. Er is, zo 
zegt Cook, een lange christelijke traditie die verslaving als 
zonde kenschetst. Er zijn inderdaad parallellen tussen ver-
slaving en zonde. Cook wijst op het voorbeeld van Paulus in 
Romeinen 7 en op dat van de kerkvader Augustinus in zijn 
Confessiones (‘Belijdenissen’) die licht zouden kunnen wer-
pen op het probleem van verslaving. De eerste, zo zegt hij, 
leed aan een verdeeld zelf, de tweede aan een verdeelde 
(gevangen, incomplete) wil; beide kenmerken die men kan 
vinden bij verslaafden. Om verslaving te overwinnen is er 
méér nodig dan medicatie of verandering van gedrag. Het 
verdeelde zelf, de verdeelde wil, moet overwonnen worden! 
Cook: “We komen dan ook tot de conclusie waartoe ook 
Paulus en Augustinus kwamen, dat alleen de genade van 
God de uitweg biedt uit het innerlijke conflict van de verde-
ling van het zelf en van de wil.”

Theologische stoornis
Het theologische model erkent dan ook dat een puur biome-
dische benadering of een puur morele benadering verslaving 
probeert te vangen in een deterministisch universum dan wel 
verslaving probeert te reduceren tot de uitoefening van de 
vrije wil. Verslaving is een theologische stoornis, zegt Cook. 
En daarom zou verslaving, in deze visie, moeten worden 
gezien als een aspect van wat het betekent om mens te zijn, 
en niet zozeer als een medische stoornis of als een ‘ziekte 
van de wil’. Vrijkomen van verslaving is meer dan wilskracht 
gebruiken. Cook pleit ervoor verslaving te ‘normaliseren’, 
als iets dat inherent is aan de menselijke ervaring van het 
persoon-zijn, als een verschijnsel dat slechts een voorbeeld is 
van de vele en gevarieerde wijzen waarop verschillende men-
sen worstelen met het verlangen om iets anders (of beters) te 

Supervisie

Verslaving als existentieel probleem
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zijn. Het gebruik van drugs kan in dit perspectief beschouwd 
worden als iets dat een verlangen naar erkenning represen-
teert, als een zoektocht naar de vervulling van de basale 
(existentiële) noden van de mens, als een zoektocht naar het 
vinden van de zin van het leven.

Binnen dit perspectief is verslaving een van de manieren 
van de persoonlijke worsteling voor het summum bonum, 
het hoogste goed. Zo’n worsteling is noodzakelijkerwijs ook 
een godsdienstige, of in ieder geval een spirituele, zaak en 
niet slechts een wetenschappelijke. Zoals Cook aangeeft: 
“De aard van de worsteling erkent impliciet de behoefte aan 
genade als het middel om vrijheid en heelheid te vinden.” 
Als dat zo is, kan harm reduction – dat zich slechts richt op 
het beperken van de schade van druggebruik – alleen maar 
een tijdelijk doel zijn en zeker niet het uiteindelijke doel. Een 
theologisch model kan dan ook de subjectieve drang van het 
afhankelijkheidssyndroom, de verslaving, op zo’n manier aan-
pakken dat het noch onbehulpzaam de perceptie versterkt 
van het totale onvermogen van verslaafden om hun weg tot 
herstel te kiezen, noch al te optimistisch is over hun vermogen 
om te herstellen op eigen kracht. 

Net als het morele model erkent het theologische stoornis 
model het feit dat verslaafden als verantwoordelijke personen 
worden gezien. Ze zijn geen slachtoffers van hun ziekte, ze 
lijden niet aan een dwangmatige stoornis en worden dus ook 
niet gedwongen om drugs te gebruiken. In het model nemen 
verslaafden drugs omdat ze dat willen. Het eigen getuigenis 
van verslaafden is evenwel maar al te vaak dat ze de drugs 
tegen hun wil gebruiken. Toch wordt dat niet in mindering 
gebracht op de verantwoordelijkheid van de verslaafde. Waar 
in een ziektemodel er de notie ligt van verontschuldiging, als 
iets waar de verslaafde niets aan kan doen, wordt in het the-
ologische stoornis model de blijvende verantwoordelijkheid 
van de verslaafde erkend. Zeker, wellicht is er sprake van een 
zekere mate van verzwakking van de autonomie van de ver-
slaafde, maar dat is dan iets dat niet alleen in het geval van 
verslaving geldt. Watson schrijft (Watson 1999): “Zelfs als ver-
slavende condities op een bepaalde (nog niet goed begrepen) 
manier de verantwoordelijkheid ondermijnt, dan zijn verslaaf-
den medeplichtig voor deze ondermijning.” En tevens: “Bur-
gers hebben de plicht om het vermogen tot zelfbeheersing te 
ontwikkelen en te handhaven om hen zo in staat te stellen in 
overeenstemming met de wet te handelen.”

In een theologische benadering kan recht worden gedaan 
aan het element van ‘zin’. ‘Zin’ verwijst naar de diepste gron-
den van het menselijk bestaan. In een theologische bena-
dering van verslaving wordt ieder mens – dus ook de ver-
slaafde – gezien als geschapen naar het beeld van God. Het 
behandelt hem op basis van genade én waarheid. Het model 
onderkent de menselijke neiging tot het kwade en weigert het 
verslavingsprobleem te reduceren tot verkeerde maatschap-

pelijke structuren. Het onderkent ten volle, wat Martin Buber 
al eens zei, dat in onze maatschappij God verduisterd is uit de 
menselijke horizon. En dat heeft ervoor gezorgd dat de mens 
nu de maat van alle dingen is geworden. Zoals Allamani (Alla-
mani 2007) het omschrijft: “De romantische mythe van het 
individu die het zelf wel kan redden, dat wil zeggen, het beeld 
van onafhankelijkheid, van het eigenaarschap over zichzelf 
en over de wereld, heeft de grootst mogelijke consensus in de 
gehele westerse wereld bereikt.”

Een theologisch model kan eraan bijdragen dat een meer 
holistische (dus: niet-reductionistische) benadering van 
verslaving plaatsvindt. In het theologische model wordt de 
mogelijkheid van het maken van morele keuzen erkend. Hier-
mee is ook de waardigheid van de mens als verantwoordelijk 
wezen gemoeid. Het dragen van verantwoordelijkheid is wat 
de mens als mens eert. Menselijk leven is dat pas wanneer 
mensen die op vrijwillige basis zich met bepaalde zaken bezig 
houden ook verantwoordelijk zijn en gehouden worden voor 
die zaken. Het model kan dan ook geplaatst worden tussen 
een ziektemodel dat te laag mikt en een keuzestoornismo-
del dat te hoog mikt. Cooks model is dan ook een welkome 
aanvulling op en correctie van de bestaande modellen, daar 
het oog heeft voor de notie dat verslaving ten diepste een 
existentieel probleem is. Alleen als dat beseft wordt, kan aan 
een integrale benadering van de verslavingsproblematiek 
gewerkt worden.

Ze zijn geen slachtoffers van hun ziekte, 
ze lijden niet aan een dwangmatige 
stoornis en worden dus ook niet 
gedwongen om drugs te gebruiken. 
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Column

zal uitzien: een gezin, een man, kinderen, misschien een (part-
time) baan. Waarom zou je ook anders denken? Maar het is niet 
zo gelopen. Zevenendertig is ze nu, en single. Kinderen krijgen 
zit er voor haar waarschijnlijk niet meer in, of ze moet wel onmid-
dellijk de ware tegenkomen, en dan nog. Nee, die hoop heeft ze 
opgegeven. Misschien vindt ze nog een partner, die hoop heeft 
ze nog niet opgegeven. Maar ja, zeker weten doe je het ook niet. 
Ze zucht. Wie zal ze het vertellen, hoe stil het is in huis als ze zo 
thuis komt en hoe graag ze zou willen dat er iemand zou zijn om 
mee te praten, lachen, eten. Maar nu kan ze in ieder geval nog 
haar vrienden bellen, op de fi ets stappen en even langs gaan. 
Straks….. 

Wie zal ze het vertellen, hoe erg ze er tegenop ziet om te moe-
ten verhuizen naar een plaats waar ze niemand kent. Waar ze 
helemaal opnieuw moet beginnen met contacten op te bouwen. 
Zonder gezin om op terug te vallen, zonder vanzelfsprekende con-
tacten via de kinderen of een partner. Wie zal ze het vertellen, dat 
ze het moeilijk vindt om alleen een nieuwe kerk binnen te stappen, 
zonder dat ze zich ook maar even kan ‘verschuilen’ achter een 
partner, even het gesprek aan hem kan overlaten, als ze zelf geen 
inspiratie heeft. Wie zal ze het vertellen, dat ze opziet tegen de 
eerste tijd, als ze nog niemand kent en moe van een nieuwe baan 
en alle nieuwe indrukken, ook geen energie over heeft om zich in 
allerlei clubjes of groepjes te storten. Wie zal ze het vertellen, dat 
ze bang is voor de stilte en de eenzaamheid…

Wie zal ze het vertellen… ze doet haar ogen open en glimlacht, er 
is er EEN die altijd luistert en die ook met haar mee zal gaan!” 
Als ze straks bij u in de plaats komt wonen, uw kerk binnenstapt, 
uw buurvrouw wordt, zult u haar dan helpen zich thuis te voelen?! 

“Wie zal zij het vertellen… Het is rustig 
in de trein, ’s avonds om half acht is de 
grootste drukte wel voorbij. Vermoeid 
legt ze haar hoofd tegen de zijkant van 
de zitplaats. Het zijn lange dagen die 
ze maakt, maar ach, het hoort erbij in 
haar vak. Nog een half jaar, dan is ze 
eindelijk klaar. Na jaren van opleiding, 
onderzoek en specialisatie, mag ze 
zich dan specialist noemen. Aan de 
ene kant zal ze blij zijn als het zover is, 
maar aan de andere kant… 

Het zal niet de eerste keer zijn dat ze ’s 
nachts piekerend wakker ligt, zich afvra-
gend hoe de toekomst eruit zal zien. Ze 
heeft een mooi beroep gekozen, daar 
heeft ze geen spijt van, maar het is wel 
heel specifi ek, de banen liggen niet 
voor het oprapen. Niet dat ze bang is 
dat ze werkloos zal zijn, nee, dat niet. 
Maar wáár ze een baan zal krijgen, dat 
houdt haar wakker. 

Ze heeft nu haar leven hier, haar vrien-
den en kennissen, de kerk. Hoe zal dat 
straks zijn, als de kans groot is dat ze 
voor haar werk naar een heel ander deel 
van het land zal moeten verhuizen? 
Ze doet haar ogen dicht. Ach, als je 
jong bent en thuis aan tafel zit, dan 
denk je dat jouw leven er later ook zo 

Een luisterend oor 
(2)

nr. 87 | Metamorfose - 19

Door:
Brigitte Prins



20 - Metamorfose | nr. 87

Van Vrouw tot vrouw

Gespreksthema’s voor 
echtparen

Door:
Gary J. Oliver

“Ik begrijp niet waarom je mij dwingt naar die domme vergadering te gaan,” zegt Jan tegen 

zijn vrouw, Linda. Linda staart hem aan.  “Je dwingen? Ik vroeg alleen of je bereid bent met 

mij mee te gaan. Het duurt slechts een uur. Waarom is dat zo’n probleem voor jou?”

“Omdat je het me vraagt met een toon in je stem die zegt dat ik in de problemen kom 

wanneer ik nee zeg.” “Wat?” zegt Linda. “Waarom blaas je alles altijd op als het om een 

eenvoudig verzoek gaat? Wat is je probleem?” “Waarom moet jij altijd tot de laatste minuut 

wachten om mij iets te vragen?” “Goed!” zegt Linda. “Ik zal niets meer vragen. Je wilt toch 

nooit iets samen met mij doen.”

ken, waarin echtgenoten de dingen altijd exact zien zoals het 
‘moet’, en er zich zelden een confl ict voordoet.
Confl ict slaagt er in, hoezeer we ook proberen om het te ver-
mijden, zich in onze meest intieme relatie een weg te banen. 
Maar wat als God confl icten in het huwelijk toelaat om ons te 
laten groeien, veeleer dan ons gewoonweg te frustreren?

Gezond confl ict?
Vijf gewoonten die argumenten zinvol maken

Het begon met de eenvoudige vraag van iemand – of wat 
die persoon dacht dat eenvoudig was – en eindigde met 
gekwetste gevoelens en een geruïneerde avond (of mis-
schien een volledig weekend), en geen lichamelijke intimiteit. 
Zou het niet mooi zijn indien het huwelijk een rimpelloze 
reis, was waarin we altijd probleemloos met elkaar optrek-
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zich voor? Waarover hebben jullie het vaakst conflict? Aange-
zien conflicten zich meestal voordoen rond zich herhalende 
zaken, kan het identificeren van de ‘landmijnen’ helpen om ze 
te vermijden of er klaar voor te zijn.
Veel van de conflicten van Jan en Linda hadden te maken 
met timing. Jan houdt niet van verrassingen of beslissingen 
en uitnodigingen op het laatste moment, terwijl Linda er van 
houdt om ‘bij het moment’ te leven. Wanneer Jan door verras-
singen op het laatste moment het overzicht verliest, reageert 
hij gewoonlijk negatief. Wanneer Linda zich gekleineerd en 
afgewezen voelt, gaat ze in de aanval.
Terwijl ik met dit echtpaar werkte en hen hielp hun conflict-
patronen te identificeren, waren ze beiden in staat om voor 
ongezonde reacties verantwoording op te nemen en te begrij-
pen waar ze op moesten letten.

Gezonde gewoonte 3: communiceer op gezonde 
manier
Kies gezonde manieren om je zorgen te communiceren. Het 
probleem van Jan en Linda was dat ze elkaar verbaal aanvie-
len, wat alleen leidde tot escalatie van het probleem. Dus gaf 
ik hen een paar simpele suggesties om hun conflicten meer 
hanteerbaar en productief te maken en hen in het proces te 
helpen gedrag te vermijden dat ongezond conflict bevordert. 
Ik moedigde elk van hen aan om een gedrag te kiezen en 
daar voor een week aan te werken.
• Blijf op het ene onderwerp gefocust. Wanneer je op een 

zijspoor raakt, sluit dat thema dan af, en gaat terug naar het 
hoofdpunt.

• Spreek voor jezelf. Probeer “ik” te zeggen (“Ik denk.” “Ik 
voel.”), veeleer dan agressie uit te lokken met “jij” (“Jij 
moet”).

• Blijf in het heden en breng gebeurtenissen uit het verleden 
en oude wonden niet ter sprake. Zelfs indien je aanvoelt dat 
ze je helpen winnen, zal je uiteindelijk verliezen.

• Onderbreek elkaar niet. Indien je huwelijkspartner een 
waterval is of de discussie monopoliseert, zet dan een 
tijdklok, zodat je allebei aan de beurt komt om je gevoelens 
en reacties onder woorden te brengen. Hou ondertussen je 
mond dicht.

• En generaliseer niet (“Jij bent altijd” of “Jij doet nooit”).
• Stel de discussie niet uit door veel gepraat of door te weige-

ren op de zaak in te gaan.

Gewoonte 4: bepaal het ene onderwerp
Zorg ervoor dat er slechts één onderwerp is en dat jullie bei-
den over die ene zaak spreken. Klinkt eenvoudig, is het niet? 
Maar de meeste echtparen bepalen hun onderwerpen niet, 
waardoor ze eindigen in argumentaties over verschillende 
zaken, terwijl ze denken dat ze over hetzelfde spreken.
Jan en Linda gingen hier echter de mist in. Het zich aandie-
nende onderwerp was of Jan naar de vergadering zou gaan, 
maar in slechts zestig seconden namen de onderliggende 

Man & vrouw

 Lees verder op pagina 31.

Dit artikel is een vertaling 

van Gary, J. Oliver Healthy 

Conflict? Six habits to 

make arguments work 

for you. Oorspronkelijk 

gepubliceerd door Chris-

tianity Today International/

Marriage Partnership 

magazine. Gebruikt met 

toestemming.

In meer dan dertig jaar werken in huwelijks- en gezinscounse-
ling en in 27 jaar zelf getrouwd te zijn, heb ik ontdekt dat de 
diepste niveaus van intimiteit alleen bereikt worden tegen de 
kostprijs van het aanpakken van onze verschillen en nega-
tieve gevoelens, luisterend, begrijpend, oplossend wat we 
kunnen en zo goed mogelijk omgaand met de verschillen die 
we niet kunnen oplossen.
Eigenlijk zijn conflicten niet het probleem. Wat we er mee 
doen bepaalt de diepte van het probleem en of onze huwelij-
ken al dan niet zullen slagen.
Wanneer een conflict opduikt hebben we twee opties:
(1) We kunnen het verpersoonlijken, interpreteren als een 

aanval, en doorgaan in de disfunctionele patronen die we 
aanleerden in onze gezinnen van oorsprong;

(2) We kunnen de positieve mogelijkheden zien en eenvou-
dige gewoonten ontwikkelen die ervoor zorgen dat conflict 
vóór ons werkt, veeleer dan dat het tegen ons is, om ons 
te helpen onze echtgenoten te begrijpen en in het proces 
onszelf beter te begrijpen, en vertrouwen te bouwen dat 
kan leiden tot diepe niveaus van intimiteit.

Als je optie twee kiest – wat ik zeer aanbeveel – volgen nu 
zes gewoonten die je goed van pas zullen komen.

Gezonde gewoonte 1: zoek het groeipotentieel
Conflict is een noodzakelijk en waardevol aspect van twee die 
één worden. Aangezien de meesten van ons het potentieel 
van gezond conflict niet begrijpen, vermijden we helaas het 
conflict en de groei die het kan brengen. We gaan er bovenop 
zitten, hopend dat de zaak zal verdwijnen, wat nooit gebeurt.
In plaats daarvan sluimeren onopgeloste conflicten onder-
gronds en groeien ze uit tot grotere problemen. Hoe meer 
we het conflict ontkennen, verbergen, over het hoofd zien en 
vermijden, hoe groter het probleem wordt. En hoe meer onze 
relaties gekenmerkt zullen worden door stagnatie, verslechte-
ring, ontmoediging en wanhoop.
Toen Jan en Linda met mij spraken, zagen ze uitsluitend 
elkaars negatieve kant. “Zij plant nooit vooraf” en “Hij vindt 
altijd iets om te bekritiseren”, waren uitspraken die ze beiden 
te vaak hebben gehoord en gezegd om ze te kunnen tellen. 
Veeleer dan te zoeken naar het groeipotentieel, door door 
het conflict heen te werken, vonden ze het gemakkelijker een 
etiket op de ander te plakken en verbale granaten naar elkaar 
te gooien.
Ik daagde hem uit om, de volgende keer dat ze in de verlei-
ding kwamen om negatief commentaar te uiten, hun tong 
in bedwang te houden en na te denken over wat ze uit het 
conflict konden leren. Dit hielp hen  dichter naar elkaar toe te 
groeien.

Gezonde gewoonte 2: bestudeer je 
conflictpatronen
Wees je, voordat een conflict zich voordoet, bewust van de 
situaties die tot botsing leiden. Wanneer zullen jullie het het 
meest waarschijnlijk oneens zijn? Op welk moment van de 
dag of welke dagen van de week doen de meeste conflicten 

Gezond conflict?
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De ‘klacht’
David en Saskia vragen om een gesprek, omdat ze de laatste 
tijd het idee hebben dat ze de relatie met de kinderen kwijt 
aan het raken zijn. Ze hebben altijd geprobeerd om hun kin-
deren op te voeden binnen een Bijbels kader, maar dat lijkt 
nu allemaal in duigen te vallen. Ze vragen zich af wat ze ‘ver-
keerd gedaan hebben’. 
Ze vertellen dat hun oudste zoon Peter (20) al een tijdlang 
met drugs bezig is (bijna dagelijks blowen, ook op zijn kamer 
thuis, en de laatste tijd tijdens het weekend af en toe XTC), en 
omgaat met ‘verkeerde vrienden’. Hij laat zich niets gezeggen 
en is af en toe fl ink agressief. Hij is ook al een keer opgepakt 
door de politie in verband met de diefstal van een brommer, 
maar bleek uiteindelijk toch niets met de zaak te maken te 
hebben.
David en Saskia hebben het hier moeilijk mee, maar zijn voor-
al ongerust omdat hij zijn jongere zus Rebecca (17) ‘meetrekt 
in die kliek’. Ook Rebecca is al begonnen met blowen, en 
ze voelt zich aangetrokken tot het stoere gedrag van Peters 
vrienden. Ze is brutaal en opstandig, en gaat zich steeds uit-
dagender kleden. 
Peter en Rebecca  zitten beiden op kamers, maar Benjamin 
(12) woont nog thuis. Hij vertoont weliswaar wenselijk gedrag, 
maar trekt zich de laatste tijd steeds vaker terug op zijn 
kamer. Hij is zo gesloten, dat zijn ouders eigenlijk geen idee 
hebben van wat er in zijn binnenste omgaat.

Complexe problematiek
Wanneer ik het ‘Informatieformulier’1 met hen doorneem, blijkt 
dat beiden een behoorlijk gecompliceerde achtergrond heb-
ben. David was de middelste van vijf kinderen. Moeder had 
het druk met het gezin, en was vaak ziek (acht operaties in 

Orde scheppen in een complexe problematiek
Een goede probleemanalyse is bepalend 

voor een werkbaar ‘plan van aanpak’, en 

daardoor voor het uiteindelijk resultaat van 

een begeleiding. Al te vaak komen mensen 

met een bijzonder complexe, chaotische 

problematiek, die de vrucht is van één 

onderliggende wortel.
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Casus

twaalf jaar). Davids vader heeft steeds hard en veel gewerkt 
om er voor te zorgen dat het gezin de touwtjes aan elkaar kon 
blijven knopen. 
David heeft, zo lang hij zich herinnert, geprobeerd om begrip 
op te brengen voor de situatie van zijn ouders. Hij is altijd een 
‘braaf kind’ geweest. Toch had hij tegelijk voortdurend de 
indruk dat hij het fout deed. Dit werd in de hand gewerkt door 
de hoge verwachtingen van zijn vader. Hij kan zich niet herin-
neren ooit een compliment van vader ontvangen te hebben: 
alles wat hij deed moest beter. Hij werd hierdoor erg onzeker 
en ging er steeds al bij voorbaat van uit dat ‘het wel zijn fout 
zou zijn’.
Ook David zelf is een harde werker, die zijn best doet om 
goed voor zijn gezin te zorgen. Hij is er in geslaagd om zijn 
eigen kinderen te vrijwaren van de financiële onzekerheid 
waar hij zelf, als kind, zo sterk onder geleden heeft. Hij heeft 
echter geen enkele emotionele band opgebouwd met de kin-
deren, die zich geen van allen kunnen herinneren dat hij ooit 
een diepgaand gesprek met hun gevoerd zou hebben.
David slaagt er niet in om rust te vinden in zijn rol als echt-
genoot en vader. Hij is erg negatief over zichzelf: hij gaat er 
nog steeds van uit dat ‘het allemaal wel zijn fout zal zijn’. Zijn 
negatieve zelfbeeld brengt hem er toe om de realiteit te ont-
kennen, en soms positiever voor te stellen dan ze in werkelijk-
heid is. Zijn vrouw verwijt hem regelmatig dat hij ‘alleen maar 
zijn kop in het zand steekt’. 
Saskia is de oudste van drie dochters, en komt uit een chris-
telijk gezin. Ze vertelt dat ze aan de buitenkant een ‘model-
gezinnetje’ waren (vader ouderling, elke zondag twee keer 
naar de kerk, moeder thuis voor de kinderen), maar dat ‘de 
binnenkant helemaal rot was’. Vader was een stevige drinker 
(minstens drie keer per week stomdronken), en sloeg moeder 
regelmatig, ook in het bijzijn van de kinderen. Saskia kroop 
dan bang weg in een hoekje. Als kind dacht ze dat de vele 
ruzies tussen papa en mama haar fout waren, en vond ze 
het maar slap van zichzelf dat ze niet tussenbeide durfde 
te komen om papa en mama ‘uit elkaar te halen’. Ze heeft 
al heel jong beslist dat ze niets meer met de God van haar 
ouders te maken wilde hebben.
Pas toen ze ongeveer elf jaar oud was, begon papa haar op 
te merken, hetgeen resulteerde in een jarenlange periode 
van vernedering en kritiek. Hij vertelde haar steeds dat ze 
dankbaar moest zijn dat ze thuis mocht wonen, omdat ze zo 
lelijk en dom was dat geen enkele man haar zou willen. Toen 
Saskia begon aan een studie verpleegkunde, heeft ze onmid-
dellijk de mogelijkheid aangegrepen om op kamers te gaan 
wonen.
Ondanks het feit dat ze meer dan intelligent genoeg was, 
lukte de studie niet, en heeft Saskia een baantje gevonden 
als schoonmaakster bij een groot bedrijf. In die periode heeft 

Orde scheppen in een complexe problematiek
ze David ontmoet. Saskia is al snel zwanger geworden, en na 
een periode van samenwonen, zijn ze uiteindelijk getrouwd. 
De eerste jaren van hun huwelijk verliepen chaotisch, met 
veel geruzie en verwijten heen en weer. Nadat ze beiden tot 
geloof gekomen zijn (dertien jaar geleden), hebben ze geleerd 
om van elkaar te houden, en een relatief evenwichtige relatie 
weten uit te bouwen. Saskia heeft wel veel last van ‘migraine-
achtige hoofdpijnen’ (de dokter vermoedt dat het ‘tussen de 
oren zit’) en lange periodes van neerslachtigheid.
Nu echter hebben ze het idee dat alles wat ze opgebouwd 
hebben hun ontglipt, en zitten ze in mijn gesprekskamer met 
de vraag: ‘Wat hebben we verkeerd gedaan?’

Probleemanalyse
Zowel het verhaal van David en Saskia apart, als hun geza-
menlijk verhaal is erg complex: er zitten heel wat elementen 
een aanknopingspunten in die wel eens van belang zouden 
kunnen zijn voor hun huidige hulpvraag.
Bij dergelijke complexe situaties is het vaak zo dat er aan de 
basis van de vele problemen één wortel ligt. Hoewel elk van de 
problemen die zich aan de oppervlakte manifesteren belangrijk 
zijn en aandacht verdienen, kunnen ze niet, of moeilijk, opgelost 
worden zo lang de wortel die hen voedt, niet geëlimineerd is.
In het geval van David en Saskia bleek deze wortel afwijzing 
te zijn, met een daaruit voortvloeiend negatief zelfbeeld en 
gebrek aan zelfaanvaarding. Hoewel David zich aan de bui-
tenkant best evenwichtig en stoer voordeed, lag zijn gebrek 
aan zelfaanvaarding dat veroorzaakt werd door een emotio-
neel afwezige vader met hoge verwachtingen aan de basis 
van zijn neiging om de realiteit te ontvluchten, of die mooier 
voor te stellen dan ze in werkelijkheid was. Hij miste het zelf-
vertrouwen om, als man en vader, leiding te geven aan zijn 
gezin, en werd op die manier, zonder het te beseffen, zelf een 
emotioneel afwezige vader.
De directe en brutale afwijzing die Saskia in het gezin van 
oorsprong heeft ondergaan, heeft er toe geleid dat ze haar 
opleiding niet afgemaakt heeft, een baan heeft waar ze zich-
zelf niet in kwijt kan, en, min of meer gedwongen, op jonge 
leeftijd in een huwelijk terechtgekomen is, met een man waar-
mee ze anders zeker niet getrouwd zou zijn. Ze mist echter 
het zelfvertrouwen en het vermogen om God te vertrouwen, 
en zich binnen de bestaande situatie te ontwikkelen tot de 
vrouw die God wil dat ze is.
Nadat beiden geleerd hadden dat hun zelfwaarde niet 
bepaald wordt door datgene wat ze kunnen presteren, is 
de relatie met elkaar verdiept, en de relatie met Benjamin 
open gebloeid. De relatie met de twee oudste kinderen is in 
zoverre verbeterd dat een gesprek mogelijk is, en dat ze met 
verwondering kijken naar de verandering in het leven van hun 
ouders.

De namen en situaties 
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Kinder- en tienerpastoraat

Als mensen zichzelf als waardevol beleven, zullen ze door-
gaans Gods genade op zichzelf durven toepassen. Ze zullen 
hun zonden durven erkennen en het offer van de Heer Jezus 
aanvaarden. Ze zullen andere mensen gemakkelijker tege-
moet treden als waardevolle men sen en ze zullen gemakkelij-
ker met zelfvertrouwen naar de toekomst kijken.
Als mensen zichzelf als waardeloos ervaren zullen ze al deze 
dingen niet kunnen of er op z’n minst grote moeite mee heb-
ben. Het zal ze grote moeite kosten om vreugde en dankbaar-
heid te ervaren omdat hun zonden vergeven zijn. 
Gevoelens hierover ontstaan niet pas in de puberteit maar 
al in het tweede levensjaar. De hele opvoeding is dan ook 
van belang voor het ontwikkelen van een gezond gevoel van 
eigenwaarde. Heel belangrijk hierin is de aanwezigheid van 
een vader en moeder die een goed voorbeeld geven. 

De ontwikkeling van eigenwaarde
Aandacht en acceptatie
In de wereld van vandaag staan lichamelijke schoonheid, 
intelli gentie, invloed en macht, vlotheid en sportiviteit hoog 
aange schreven. Een mens wordt daarop beoordeeld en wel 
of niet geaccepteerd. Ouders moeten ervoor waken dat deze 
standaarden niet hun denken en voelen over hun kinderen 
bepalen. Je zult merken dat als je betrokken raakt bij een kind 
met minderwaardigheidsgevoelens dit vaak te maken heeft 
met de manier waarop de ouders over dat kind denken.
•  Hebben ouders de goede en slechte prestaties van hun 

kinderen geaccepteerd?
• Waarderen ouders het uiterlijk van hun kinderen ook als 

deze niet moeders mooiste zijn?
• Hoe reageren ouders op een verlegen/traag/sloom/onhan-

dig kind?
• Welke grappen worden er in het gezin gemaakt? Zit daarin 

verborgen irritatie of gebrek aan acceptatie? (bijvoorbeeld: 
de lievelings beesten van Jan zijn slakken, die kan hij ten-
minste bijhouden)

• Welke bijnaam heeft het kind gekregen? (lange, witte,…)

De televisie brengt de beoordelingsmaatstaven in onze 
huiskamers en de kinderen pikken ze op. Hun denken wordt 
erdoor beïnvloed. Ze gaan zichzelf afmeten, en wie kan dan 
de toets doorstaan? Ouders moeten zich dit realiseren en 

door hun liefde en accepta tie tonen dat hun kind voor hen 
kostbaar is, uniek onafhankelijk van genoemde kenmerken.

Eigen mening en goed gedrag
Overtuigingen, meningen, zelfbeheersing en goede gedrags-
patro nen geven zekerheid. 
• een kind dat geen mening heeft kan niet meedoen aan een 

klassendiscussie.
• een kind dat al te heftig reageert, wordt geregeld op de kast 

gejaagd.
• een kind dat bij een vriendje met mes en vork moet eten 

maar dat niet heeft geleerd, voelt zich erg opgelaten.

Sterktes en zwaktes
In hoeverre kennen ouders hun kind? Waarin is het kind geïn-
teresseerd en wat gaat wel en niet goed? En hoe reageert het 
kind daar vervolgens op? Dit zijn dingen die ouders van een 
kind met gering gevoel van eigen waarde vaak niet weten van 
hun kind. 
Kinderen hebben behoefte aan de wetenschap dat ze bepaal-
de dingen goed kunnen en andere dingen minder goed of 
helemaal niet. Terwijl een ander kind juist die dingen weer wél 
kan. Zo leren ze zichzelf als uniek te beschouwen. Elk met 
zijn eigen sterke en zwakke punten. 
Liefde, acceptatie, speciale persoonlijke aandacht, hulp en 
stimulans zijn belangrijk om te ontdekken wat wel of niet bij 
dat ene kind past. 

Vaardigheden en bekwaamheden
Het stimuleren en oefenen van vaardigheden draagt niet 
alleen bij tot het vormen van goede gewoonten, maar ook tot 
groeiend zelfvertrouwen. Daarom moeten ouders proberen 
om een kind zoveel te leren waar het aan toe is: veters strik-
ken, fietsband plakken, afwassen, koken, et cetera.
Veel onzekerheden blijven een kind later bespaard als het 
bepaal de dingen goed onder de knie heeft. Sommige kinde-
ren leer je heel gemakkelijk iets. Zij zijn geïnteresseerd, kijken 
geconcentreerd, proberen het waar je bij bent en doen het 
dan zelfstandig. 
Anderen stellen je geduld tot het uiterste op de proef. Het 
gevaar zit er dan in dat ouders het er dan maar bij laten. Dat is 
rampzalig voor het kind. Het leert niets en gaat steeds minder 
pogin gen doen om iets te beginnen. 

Door:
Elke Van Deun

Eigenwaarde bij kinderen en tieners
De manier waarop kinderen en tieners zichzelf beleven is heel bepalend voor hoe ze God 

beleven, hoe ze met anderen omgaan en hoe ze naar de toekomst kijken. 
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We moeten dat voorko men, want later kan het minder handige kind het gevoel 
krijgen een nietsnut te zijn. Ook de minder handige kinderen moeten vaardigheden 
leren. Hoeveel inspanning dat het ook kost.

Patronen van minderwaardigheid
Het ‘Terugtrekpatroon’
Dit patroon komt voort uit de zichzelf bevestigende gedachte dat een kind een mis-
lukkeling is. ‘Zie je wel, ik kan niets, de anderen zien het ook, ik ben een mislukke-
ling.’ En de volgende gedachte is dan om te zorgen dat niemand dat zal ontdekken. 
Een kind trekt zich dus terug en zal nooit uit zichzelf een gesprek begin nen, houdt 
zijn mond in de groep, doet niet mee aan wedstrijden, komt niet voor zichzelf op.

Het ‘Agressieve reactiepatroon’
In wezen heeft dit kind dezelfde gevoelens als het kind met een terugtrekpatroon. 
Alleen, doordat dit kind een wat agres siever karakter heeft, zal het geneigd zijn om 
te vechten voor zijn plekje. Zo’n kind kan gemakkelijk uitgroeien tot de schrik van 
de buurt of de school. En als volwassene ontwikkelt zo iemand zich tot een moeilijk 
persoon die zeer prikkelbaar is en een mopperpot kan zijn.

Het ‘Clownspatroon’
Een veel voorkomende manier om met minderwaardigheid te leven, is om alles in het 
belachelijke te trekken. Een clown maakt van alles een lachertje en verbergt op die 
manier de onze kerheid die in zijn hart heerst. Op elke school komen dit soort kinderen 
voor, iedere onderwijzer kent ze. Ook bij volwassenen komen we dit gedrag tegen.

Het ‘Ontkenningspatroon’
Als een kind lijdt onder minderwaardigheid, kan het proberen de werkelijkheid te 
ontkennen of te ontvluchten. Dit komt tegenwoordig veel voor, zeker bij volwasse-
nen. Denk aan de vlucht in de alcohol, drugs of andere verslavin gen. Kinderen doen 
het vaak op een wat subtielere manier. Ze vertel len soms enorme fantasieverhalen 
waar ze zelf in gaan geloven. Ze creëren een schijnwereld, iets wat bij volwassenen 
kan leiden tot een psychotische ervaring.

Het ‘Aanpassingspatroon’
Dit aanpassingsgedrag ontstaat eveneens als reactie op minder-
waardigheidsgevoelens. Kinderen willen dan door iedereen aardig gevonden wor-
den, kopen vriendschappen met snoep of iets dergelijks en offeren hun overtuigin-
gen daaraan op. Zeker in de tienertijd is dit conformeren aan de groepshouding van 
enorm groot belang en tegelijk voor veel ouders een punt van grote zorg.

Strategieën 
Het is belangrijk om daar achter te komen, al zijn die waarden soms erg goed ver-
borgen. Een vader met een universitaire opleiding kan wel zeggen dat hij het niet 
erg vindt dat zijn zoon beroepsonderwijs doet, maar waarom heeft die jongen dan 
minderwaardig heidsgevoelens?
Bewaar de tienertijd voor de tiener. In veel gezinnen is de invloed van televisie en 
maatschappij overdui delijk. Veel te vroeg worden kinderen geconfronteerd met 
zaken waar ze nog helemaal niet aan toe zijn. 

Eigenwaarde bij kinderen en tieners
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Tips:
• Help een kind om zich niet steeds onnodig te verontschul-

digen. Dat is het opvallendste kenmerk van iemand die zich 
minder waardig voelt.

• Help een kind compenseren (waar is het goed in?).
• Help een kind meedingen. Kinderen hebben het nodig voor 

hun zelfvertrouwen om in een of ander com petitieverband 
met anderen staande te kunnen blijven.

• Disciplineren zonder  het zelfvertrouwen te beschadigen.
• Onderhoud het contact met school.
• Vermijd overbescherming en afhankelijkheid.
• Bereid kinderen voor op de tienertijd.
• Onderken dat dit misschien wel het grootste en meest voor-

komende probleem is, ook bij volwassenen.

Incasserings- en doorzettingsvermogen
Stimuleren ouders hun kind om door te zetten, ook als 
dingen niet direct lukken? Of nemen ze het dan over? Dit 
incasseren en doorzetten heeft alles te maken met het feit 
dat een kind moet leren gehoorzamen. Zo vormt zich het 
karakter (Hebr. 2:10, 5:8; 14:4-13). 
Karaktervorming gaat gepaard met lijden. Want, hoe kan 
een kind geduld leren, zonder eerst te wachten? Tevreden-
heid zonder iets te missen? Handigheid zonder te oefenen? 
Geven, zonder te delen? Volharding zonder dat zijn uithou-
dingsvermogen door vermoeidheid of moeilijkheden op de 
proef wordt gesteld? Zelfbeheersing zonder teleurstellingen 
te verwerken? Voldoening ervaren zonder zich in te span-
nen? Zelfrespect ontwikkelen zonder prestaties te leveren?
Het is een nadeel voor kinderen als alle moeilijkheden 
voorkomen worden. Veel positieve karaktereigenschappen 
worden dan niet ontwik keld. Materiële welvaart kan een 
groot gevaar betekenen. Vroeger waren er beperkingen op 
het gebied van speelgoed, kleding, snoep… Tegenwoordig 
moeten ouders ervoor kiezen om beperkingen in de opvoe-
ding te introduceren. Een ‘boterham tevredenheid’ was vroe-
ger heel gewoon. Hoeveel soorten beleg staan er vandaag 
op tafel? 

Gehoorzaamheid
Gehoorzaamheid is de bereidwilligheid om bevelen op te 
volgen. Deze omschrijving duidt een innerlijke houding 
aan. De Bijbel is duidelijk over het feit dat dit geldt voor kin-
deren in relatie tot hun ouders (Kol. 3:20). Jezus zelf heeft 
hierin een duidelijk voorbeeld gegeven in de relatie tot Zijn 
Vader.
Geen enkel kind gehoorzaamt vanzelf, maar het ene kind 
voegt zich gemakkelijker naar gezag dan het andere. Dat 
betekent dat ouders verantwoordelijk zijn voor het aanleren 
van gehoorzaamheid bij hun kinderen. Het gaat om een 
basishouding die in de vroegste kinderjaren kan en moet 
worden aangeleerd. Op deze basis kan dan verder worden 
gebouwd aan het vormen van goede gewoonten en het 
werken aan een gezonde eigenwaarde. 

Gewoontevorming
Gewoontevorming is het aannemen van gewoonten door een 
bewuste handeling zo vaak te herhalen dat zij verder zonder 
nadenken wordt verricht. Het wordt een automatisme.
Gewoonten hebben invloed op een mens. Ze oefenen zelfs 
macht over hem uit en worden een deel van zijn karakter. 
Belangrijk hierbij is dat mensen hun gewoonten zelf kunnen 
vormen. Van belang zijn gewoonten die te maken hebben met 
orde en netheid, gewoonten die horen bij de huisstijl, gewoon-
ten die te maken hebben met beleefdheid, gewoonten die 
passen bij een bepaald kind en gewoonten die passen in het 
opvoedingsdoel van ouders.

Sommige kinderen zijn van nature nukkig of dwars. Hoe ze 
reageren is afhankelijk van hoe hun pet staat. Voor deze kin-
deren is het extra belangrijk dat er duidelijke, consequente 
regels zijn, met weinig uitzonderingen om te voorkomen dat 
ze uitgroeien tot grillige mensen.
Andere kinderen zijn sterk gevoelsmatig. Hun stemming 
bepaalt of ze wel of niet gehoorzamen. Voor hen is de vaste 
gewoonte om eerst te doen wat je moet doen en daarna wat 
je wilt doen, belangrijk. Zo leren ze om niet aan hun gevoe-
lens toe te geven. Anders worden het later mensen die hun 
leven laten bepalen door hun stemmingen in plaats van door 
plicht, opdracht of doel.
Sommige kinderen zijn altijd haantje de voorste. Zij moeten 
gewoonten leren om ook anderen aan bod te laten komen.
Hoe komt het dat zoveel kinderen slechte gewoonten hebben 
geleerd? En, belangrijker, hoe leer je ze slechte gewoon ten 
af? Hier geldt: jong geleerd, oud gedaan. 

Vrucht van de Geest
Het doel van de geloofsopvoeding door christenouders is 
om hun kinderen zo te vormen dat ze in staat zullen zijn om 
zelfstandig een relatie met God op te bouwen en te onderhou-
den.
Geloofsoverdracht is daarbij van levensbelang (Deut. 6:6-9). 
Kinderen kijken scherp naar wat we overdragen. Dat betekent 
dat mooie woorden geen kracht hebben, als er geen echt-
heid achter staat. Als ouders graag willen dat hun kinderen 
geloven, maar zelf twijfelen over Gods goed heid of almacht, 
dan is dat een fout voorbeeld. Als ze daarentegen een over-
tuigend geloofsleven hebben, kan dat reden te meer zijn voor 
de kinderen om dat geloof ook te willen. Echtheid verloochent 
zich nooit!

Karaktervorming heeft ook te maken met heiliging. Een jon-
gere die bewust gekozen heeft om voor God te leven, zal zich 
niet onmiddellijk alle onderdelen van de vrucht van de Geest 
eigen kunnen maken. Datzelfde geldt trouwens evenzeer voor 
volwassenen. Maar het karakter van die jongere wordt vanaf 
het moment van zijn keuze wel veel meer gevormd door de 
leiding van de Heilige Geest. Hij heeft dan geleerd om zijn 
ego in te ruilen voor de Geest van Christus. 



Van Vrouw tot vrouw

Door:
Susie Larson
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Family Builders

Joe White staarde naar het scherm, en 
bekeek opnames van de basketbalwed-
strijden van Bram. Zijn zoon beëindigde 
dit jaar de middelbare school en Joe 
wilde een dvd maken. Een ‘highlights of 
basketball’-dvd was een gepast cadeau.
Terwijl Joe het spel bekeek, stelde hij ech-
ter iets vast: dit jaar was voor Bram moei-
lijk geweest. Maar Joe was vastbesloten 
om door te gaan met zijn plan. Hij knipte 
de beelden weg toen Bram de bal verloor 
of een shot miste, en behield alle succes-
volle passes. Dit waren de beelden die 
Bram zich wilde herinneren. Het eindpro-
duct werd een fi lm van de hoogtepunten 
van Brams basketballcarrière! 

Terwijl Joe bezig was met dit knip- en 
plakwerk, was het alsof de Here God 
zacht tot hem sprak: ‘Weet je wat, Joe, als 
jouw Papa doe ik dit bij jou. Ik maak een 
dvd klaar over jouw leven. Wanneer Ik je 
zie worstelen dag aan dag, weet Ik wan-
neer je de bal verliest. Ik weet wanneer je 
een verkeerde pass geeft. Maar Mijn fi lm 
met hoogtepunten van jouw leven gaat 
over al jouw knappe shots. Het zijn alle 
dingen die je deed die van waarde zijn in 
Mijn Koninkrijk. Het is Mijn vrucht in jouw 
leven. Wanneer je in de hemel komt en Ik 
jouw leven overloop, dan toon Ik je deze 
dvd. Ik heb jou een taak gegeven. Je 
bent een soort redacteur in het leven van 
je kinderen. Wanneer ze fouten maken, 
help hen om ervan te leren. Knip daarna 
de fouten weg en gooi ze defi nitief in de 
prullenbak.’ 

Vooral bij tieners is het belangrijk om hun 
fouten ‘weg te klikken’. Het is één van de 

mooiste cadeaus die je hen kunt geven. Als ouder zit je dagelijks in 
een ‘redactiestoel’. Voor elk kind beslis je wat je behoudt en wat je 
wegdoet. Natuurlijk zijn er momenten waarop je met je kinderen over 
hun fouten praat. Soms moet je grenzen stellen, goede afspraken 
maken, ingrijpen waar nodig. Maar zodra dit gedaan is, is het goed 
om aan het einde van de dag de prullenbak boven te halen en de 
vervelende dingen weg te gooien. Wanneer we aan het einde van de 
week (of van het jaar) met onze zonen en dochters praten, tonen we 
hen deze de fi lm met de hoogtepunten. 

Dit is wat de Here God in ons leven doet. In Romeinen 7 bespreekt 
Paulus het dilemma van elk christen: hoe meer we ons inspannen om 
goed te doen, hoe meer we tekort schieten. Maar Romeinen 8:1-2 
zegt: ‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus 
Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus 
Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.’ Met andere 
woorden: onze dvd’s zijn bewerkt. Ouders zijn spiegels en refl ec-
teren op hun kinderen de onvoorwaardelijk liefde die de Here God 
voor hen heeft. De brandstof die onze kinderen en tieners nodig heb-
ben is een mengeling van onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijk 
respect en onvoorwaardelijke aanvaarding. Deze kinderen gaan 
enthousiast naar de jeugdgroep, dienen graag, lezen in de Bijbel en 
leren om dit in hun leven toe te passen. Deze kinderen zijn enthousi-
ast over Gods genade. 

Genade is iets wat we als christenen dagelijks ontvangen. We ken-
nen de heilige en eeuwige God van Israël. Dat is wat de Bijbel leert. 
Omdat we het cadeau van het offer van Christus aanvaardden, is 
onze relatie met de Here God een feit. Voor elke zonde is ons ver-
geving geschonken. We kregen een tweede kans om alles goed te 
maken. De Here God ziet naar ons om, en op dezelfde manier wil Hij 
dat wij omzien naar onze kinderen. Onze kinderen hebben evenveel 
compassie nodig. Ouders geven hun kinderen dit door geduldig 
te zijn en hen graag te vergeven, ook al verdienen ze dit soms niet. 
Immers, de Here God hield van ons lang voor wij Hem liefhadden 
(Romeinen 5:8 en 1 Johannes 4:19).

Superster 
door genade

Door:
Herlinde de Vriese

Bewerkt uit: Joe White, Jim Weidman, ed., Parents’ Guide to the Spiritual Men-

toring of Teens, 2001, pp. 171-175.
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‘…Heilig, heilig, heilig is de Here der 
heerscharen, de ganse aarde is van 
zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten 
beefden van het luide roepen en het 
huis werd vervuld met rook. (Jes. 6:1-4)

Ontmoeting met God
Alleen al de aankondiging van Zijn hei-
ligheid doet de levenloze dorpelposten 
beven. Hoeveel te meer beeft de mens 
die Zijn heiligheid mag zien! Er is in de 
Bijbel een terugkerend patroon wan-
neer mensen in de aanwezigheid van 
God komen:
‘Wee mij, ik ga ten onder…’ (Jes. 6:5). 
‘Toen ik het hoorde, beefde mijn bin-

nenste; op het gerucht daarvan sidder-
den mijn lippen; bederf kwam in mijn 
gebeente en ik beefde op de plaats 
waar ik stond’ (Heb. 3:16).
‘Mijn hart is in mijn binnenste gebroken, 
al mijn beenderen sidderen… om de 
Here en om zijn heilige woorden’ (Jer 
23:9). 
 ’En toen ik Hem zag, viel ik als dood 
voor zijn voeten’ (Openb. 1:17). 
Wie van ons heeft een echte ontmoe-
ting met de God? Wij ontmoeten God 
in blijdschap of in stille nabijheid. Wij 
naderen tot God met blije liederen en 
vreugdedans. Zijn heiligheid roept op 
tot feest: ‘…deze dag is voor onze 

Here heilig: weest dus niet verdrietig, 
want de vreugde in de Here, die is uw 
toevlucht.’ (Neh. 8:12). Maar Zijn heilig-
heid is eerst en vooral ontzaglijk vrees-
wekkend! Hoe dichter iemand tot God 
nadert, hoe meer hij vreest en beeft. 

Heiligheid is uniek
God is heilig, heilig, heilig. Niemand is 
als Hij! ‘Met wie dan wilt gij Mij verge-
lijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt 
de Heilige’ (Jes. 40:25). ‘Er is niemand 
heilig gelijk de Here, want niemand is 
er buiten U, en er is geen rots gelijk 
onze God’ (1 Sam. 2:2). Zijn heiligheid 
is exclusief. Zij is van onveranderlijke, 

Door:
Jef De Vriese

God is heilig, niet gewoon heilig, maar volmaakt hoogstverheven heilig: heilig, heilig heilig. 

Geen enkele eigenschap van Hem wordt in de Bijbel drie keer herhaald. Maar deze is de 

superlatieve uitdrukking van Zijn aard.

Heilig, Heilig, Heilig
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stabiele en permanente waarde. God 
is niet vergelijkbaar. Zijn heiligheid is 
uniek. Hij alleen is heilig. Zelfs de heili-
ge engelen bedekken gezicht en voeten 
in de tegenwoordigheid van de drie-
maal heilig God (Jes. 6:2). De Schep-
per is de Heilige, de Unieke, de gans 
Andere, onderscheiden, afgescheiden 
en apart van alles en iedereen. Zijn 
geduld is uniek. Zijn liefde is uniek. Zijn 
toorn is uniek. Zijn kracht is uniek. Zijn 
wijsheid is uniek. Zijn heiligheid is geen 
apart kenmerk, naast vele andere. Zijn 
heiligheid is de aard van alles in Hem. 
Zijn heiligheid confronteert ons met wie 
Hij is, waardoor we beseffen wie wij 
zijn. Wij zijn zondig. Dat hoeft geen drie 
keer herhaald te worden. Wij zijn allen 
hetzelfde en zonde is ons bekend en 
gewoon. God is in niets gewoon. 

Heiligheid is onbesmet
Dat God heilig is, betekent niet alleen 
dat hij ‘afgezonderd’ is. Gods heilig-
heid heeft ook inhoud. Heiligheid is niet 
slechts ‘apart gezet’ van het kwade, het 
is de manifestatie van zuiver goed, van 
absolute reinheid en perfectie. Alles 
wat God is en doet, is unieke morele 
volmaaktheid. Niets of niemand is zoals 
Hij is: heilig, heilig, heilig. Zijn heiligheid 
is Zijn alomvattende perfectie, oneindig 
ver boven alles verheven en oneindig 
waardevol.
God is volmaakt rein, zonder enige 
smet, onberispelijk. Hij is moreel volko-
men zuiver, zelfs niet van ver betrokken 
bij onreinheid. Het onreine kan Hem 
niet aantasten en Hij Zelf heeft er geen 
affiniteit mee. Het onreine ligt niet in Zijn 
karakter. Hij is door het onreine niet aan-
spreekbaar. Hij is onervaren in het onrei-
ne. Het onreine heeft in Hem geen aan-
knopingspunt. Hij kan het onreine niet 
veroorzaken en het onreine raakt Hem 
niet. Het onreine is bij God totaal uitge-
sloten. Zijn heiligheid is niet compatibel 
met onreinheid. God is totaal anders. 
Hij is heilig, rein, onberispelijk en is zelfs 
niet van ver in contact met het kwade. 
Zijn heiligheid is onkwetsbaar en eeuwig 
onverenigbaar met iets dat minder recht-
vaardig en zuiver is dan Hij. God is licht 
en in Hem is in het geheel geen duister-
nis (1 Joh. 1:5). Heilig, Heilig, Heilig is de 

Here der Heerscharen (Jes. 6:3; Openb. 
4:8). Jezus is heilig, zonder schuld of 
smet, gescheiden van zondaren, boven 
de hemelen verheven en in eeuwigheid 
volmaakt (Hebr. 7:26-28). 

Heiligheid komt eerst
Heiligheid en zonde gaan niet samen. 
De heiligheid van God tolereert geen 
zonde, niet één. God haat zonde (Ps. 
5:5-7). De heiligheid van God is het 
meest waardevolle wat er is. Alles wat 
God is en doet, inclusief de redding 
van mensen, heeft als hoofddoel de 
verheerlijking van Zijn heiligheid, de 
openbaarwording van Zijn glorie. 
Honger en dorst naar heiligheid is niet 
waar een mens van nature naar ver-
langt. Als een mens God zoekt, is het 
vaak om bevrijd te worden van pijn en 
om blijdschap te ervaren. Wij liggen 
wakker van benauwdheden en onver-
zadigde behoeften, uitzonderlijk van 
verlorenheid van zondaars, en al zelden 

of nooit van de belediging van de hei-
lige Naam van God. Wij zoeken gene-
zing, niet omwille van Zijn glorie, die de 
openbaarwording is van Zijn heiligheid, 
maar omwille van verlichting van onze 
eigen ellende. Wij maken onszelf het 
centrum van het Evangelie. 
Wij mogen vrijmoedig naderen tot de 
troon van genade (Hebr. 10:19). God 
is onze Vader. Maar Hij is onze Vader 
in de hemel. Het gebed voor de heili-
ging van Zijn Naam gaat alle andere 
gebeden vooraf (Matt. 6:9-13). De enige 
zuivere liefde voor God is de liefde voor 
Zijn heiligheid, die oneindig hoger is 
dan we zelf kunnen beseffen. 

Heiligheid deelt zich verove-
rend mee
De heiligheid van God is niet opgeslo-
ten in God. Zij maakt zich bekend. Zijn 
heiligheid manifesteert zich in alles bui-
ten Hem. Zij openbaart zich in de ganse 
aarde (Jes. 6:3). Alles en iedereen komt 

onder de openbaarwording van Zijn hei-
ligheid, hetzij tot verderf, hetzij tot reini-
ging. God kan niet tolerant zijn voor iets 
wat tegen Zijn natuur is. Als dat kon, 
zou het Hij stoppen met heilig te zijn. 
Dus voert Hij strijd tegen Zijn vijanden. 
Wee het zondig schepsel dat de heilig-
heid van God ontmoet, tenzij God iets 
wonderlijk doet: een mens herschep-
pen in heiligheid, bevrijd van verderf, 
misleiding, verdoving, losbandigheid en 
onreinheid (Ef. 4:19-23). 
Het kruis is de tentoonstelling van het 
verderfelijke van de zonde. Het kruis is 
niet het bewijs van de waarde van de 
mens, maar de proclamatie van de hei-
ligheid van God. Het kruis is Gods weg 
om Zijn unieke heiligheid te verspreiden 
en terrein te veroveren waarin Zijn glo-
rie heerst. De reinheid van God komt 
op mensen wanneer Hij hen door duur 
betaalde vergeving deelgenoot laat zijn 
van Zijn heerlijkheid. Dan is een mens 
ontzet over zijn zonde, vol respect en 

ontzag voor God, verbaasd en onder 
de indruk, met een eeuwig dankbare 
vreugde over Zijn oneindige heiligheid, 
verzadigd met de glorie van God. Een 
dergelijke ontmoeting met God wordt 
niet verdiend, maar geschonken. Heilig-
heid is een roeping, naar Zijn voorne-
men (2 Tim. 1:9).

Heiligheid is een opgave
God roept ons niet tot onreinheid, maar 
in heiliging (1 Tess. 4:7). Iemand die 
God liefheeft, wijkt van het kwaad én 
doet het goede (Ps. 37:27; Job 1:1; 1 
Petr. 3:11). Hij wandelt heilig (1 Petr. 
1:15-16; 2 Petr. 3:11). Heiligheid neemt 
niet alleen afstand van zonde, het 
strekt zich uit naar alles wat goed is. 
Groei in heiligheid bewijst redding, want 
zonder heiliging zal niemand de Here 
zien (Hebr. 12:14). ‘Maar de Here der 
heerscharen wordt verhoogd door recht 
en de heilige God wordt geheiligd door 
gerechtigheid’ (Jes 5:16). 

Als een mens God zoekt, is het vaak om bevrijd te 
worden van pijn en om blijdschap te ervaren.
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Psychiatrische classifi catie
Door:
Wilco Sliedrecht

Wanneer is iemand die een ‘dipje’ heeft nu 
eigenlijk depressief te noemen? Wanneer 
gaat een bangerik nu over de grens van 
‘psychisch ziek’ zijn? Wanneer heeft iemand 
‘een moeilijk karakter’ of moet je spreken 
van een stoornis in de persoonlijkheid?

Als hulpverlener of pastoraal werker spreek je 
met en over mensen waarvan een aanzienlijk 
percentage psychosociale problematiek kent. 
Een kleiner, maar nog steeds aanzienlijk 
percentage mensen, heeft een echte psy-
chiatrische aandoening. Recente cijfers uit 
onderzoek naar de aanwezigheid van psychi-
atrische stoornissen onder de Nederlandse 
bevolking tussen 18 en 65 jaar laten zien dat 
ruim veertig procent ooit in het leven een psy-
chiatrische aandoening heeft (gehad). Van de 
onderzochte groep Nederlanders had maar 
liefst achttien procent in de afgelopen twaalf 
maanden een psychiatrische aandoening. 

Er bestaat een diagnostisch handboek 
waarop alle diagnostiek binnen de psychia-
trie en ook klinische psychologie gebaseerd 
is: de zogenaamde DSM- IV- TR. Deze 
‘Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders’ kent al de vierde (IV) versie 
en heeft in het jaar 2000 een tekst revisie 
(Text Revision= TR) ondergaan. De eerste 
versie (DSM-I) is in 1952 verschenen. De 
volgende, aangepaste versie (DSM-V) zal 
naar verwachting in 2012 verschijnen. De 
conceptversie is al te zien op www.dsm5.org 
. Om eenduidigheid in diagnoses te verkrij-
gen en om de bestaande spraakverwarring 
voortaan te voorkomen, is een vaststaande 
set aan criteria noodzakelijk gebleken. Wel 
is de DSM een typisch Westers product. 
Niet alles is intercultureel overdraagbaar en 
te vertalen.
Hoe is de DSM-IV opgebouwd? De clas-
sifi catie van de DSM-IV verdeelt probleem-
gebieden onder op vijf zogenaamde ‘assen’. 
Op de eerste as (As I geheten) worden psy-
chiatrische aandoeningen zoals depressieve 
stoornissen, angststoornissen en drugsmis-
bruik vermeld. Deze stoornissen hebben 
ieder ook nog een eigen code, bestaande 
uit vier of meer cijfers. Voor het vaststellen 

van een ‘depressie’ moet voldaan worden 
aan een minimum van vijf symptomen, zoals 
depressieve stemming, moeheid of verlies 
van energie, gevoelens van waardeloos-
heid, die ook nog eens gedurende minimaal 
twee weken en gedurende het grootste deel 
van de dag aanwezig zijn. Dit verschilt dui-
delijk van het ‘dipje’ dat vele mensen soms 
weleens een dag hebben. 
Op de tweede as worden eventuele persoon-
lijkheidsstoornissen of zwakbegaafdheid 
vermeld. De derde as is bedoeld voor het 
vermelden van lichamelijke aandoeningen. 
Op de vierde as kunnen psychosociale en 
omgevingsproblemen vermeld worden, zoals 
werkproblemen of problemen op fi nancieel 
gebied. Op de vijfde as (as V) wordt met een 
score op de zogenaamde GAF- schaal van 
ergens tussen de 0 en 100 aangegeven hoe 
iemand globaal in het dagelijks leven func-
tioneert; waarbij een score van 91-100 een 
probleemloos functioneren aangeeft.
Een psychiatrische classifi catie volgens de 
DSM- IV-TR van een man met slapeloos-
heid, een alcoholverslaving, een borderline 
persoonlijkheidsstoornis, lichte zwakzinnig-
heid, migraine, werkloosheid en een matig 
algemeen functioneren, ziet er als volgt uit:
As I: 303.90 Alcoholafhankelijkheid , 307.42 
Primaire insomnia
As II: 301.83 Borderline persoonlijkheids-
stoornis
As III: 346.10 Migraine
As IV: werkproblemen
As V: GAF 41-50
Voor hulpverleners en pastoraal werkers 
zou enige basiskennis van psychiatrische 
aandoeningen een verplicht onderdeel van 
de bagage moeten zijn. Hierdoor valt de con-
fi dent en zijn/haar gedrag beter te begrijpen. 
Ook kan dan een zorgvuldige afweging wor-
den gemaakt of er naast de geboden bege-
leiding aanvullende hulpverlening nodig is. 

Verder lezen: 
-  algemene info: www.trimbos.nl 
-  NEMESIS 2 onderzoek: www.trimbos.nl/

projecten-en-onderzoek/nemesis-2
-  Persoonlijkheidsstoornissen: www.moeilij-

kemensen.nl

In deze rubriek zal aan-

dacht besteed worden 

aan de relatie tussen 

medische problemen 

en hun invloed op het 

psychisch functioneren en 

visa versa.
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Gezond conflict

 

Door:
Frans Koopmans

Kerken worden gesloten. De machtspo-
sitie die kerken in het verleden hadden, 
is definitief voorbij. Welke plaats kan de 
christelijke kerk in onze moderne, gese-
culariseerde samenleving nu nog inne-
men? Zit de wereld eigenlijk nog wel te 
wachten op een bijdrage van de kerk? 
Wordt het niet eens tijd dat de schei-
ding van kerk en staat rigoureus wordt 
doorgezet en aan ieder z’n eigen plaats 
wordt toegekend? Kerken maken hoog-
stens nog deel uit van de zogenaamde 
civil society, een van de organisaties 
van het maatschappelijk middenveld. 
Volgens auteur James Kennedy, hoog-
leraar geschiedenis van Nederland 
aan de Universiteit van Amsterdam, 
heeft de kerk zich in de loop van de 

Metamorfose, Magazine voor pastoraat en 
hulpverlening, heeft als doel christelijke 
counseling te promoten, die innerlijke 
vernieuwing verwacht door het werk van de 
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begeleiding van mensen met geestelijke, 
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in samenwerking met De Hoop ggz. 
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Voor u gelezen

zaken de discussie over: zijn gevoelens 
van onder druk staan, de toon van haar 
stem, zijn negativiteit, haar kritische 
geest, en zijn kleineren van iets dat zij 
belangrijk vond. 
Toen ik hen vroeg het scenario te her-
halen, waren ze elk in staat te bepalen 
wat voor ieder de hoofdzaak was: naar 
de vergadering gaan.

Gezonde gewoonte 5: leer van het per-
spectief van je echtgenoot
We beginnen een conflict te vaak met 
het doel te winnen en willen bovenal 
dat onze huwelijkspartner ons begrijpt. 
Maak in plaats daarvan van het begrij-
pen van het gezichtspunt van je huwe-
lijkspartner je hoofddoel. Stel verhel-
derende vragen, die je helpen de zaak 
door zijn ogen te zien, te horen met zijn 
oren, en te voelen met zijn hart
Opbouwend conflict vergt een engage-
ment om te stoppen, te kijken en te luis-
teren, en dan misschien te spreken.

Vervolg van artikel p. 20-21

N.a.v. James C. Kennedy, 

Stad op een berg. De pu-

blieke rol van protestantse 

kerken, Uitgeverij Boe-

kencentrum, Zoetermeer 

2010. 188 blz. € 17,90

geschiedenis ontwikkeld van staatskerk 
via wereldkerk naar, uiteindelijk, straat-
kerk. In zijn boek geeft Kennedy een 
helder historisch overzicht van de ver-
schillende ontwikkelingsfasen van de 
publieke rol van de kerken: van vanzelf-
sprekend onderdeel van de openbare 
orde naar, begin twintigste eeuw, een 
organisatie die voor zichzelf een morele 
taak in de opvoeding van het volk zag. 
Na de tweede wereldoorlog zagen de 
kerken hun rol meer als profetische 
stem in de samenleving waarbij het 
kritiek uitoefende op maatschappelijk 
onwenselijke zaken. En dan nu, anno 
21 eeuw, de kerk als niet meer dan 
een bron van sociaal kapitaal. Daarin 
schuilt een groot gevaar, schrijft Ken-

nedy. Het kenmerkende van de kerk 
gaat namelijk niet op in haar sociale 
activiteiten, in goed doen en het vervul-
len van een publieke rol, maar in haar 
anders zijn dan de wereld. Hij ziet het 
eigene van de kerk erin liggen dat het 
een ‘contrasterende gemeenschap’ zal 
zijn, een gemeenschap die bestaat uit 
gemotiveerde gelovigen. In zijn uiterst 
leesbare boek geeft Kennedy een aan-
zet tot doordenking van wat de echte 
maatschappelijke bijdrage van kerken 
in onze samenleving zou kunnen zijn.

Spreuken 25:12 zegt: “Een wijs verma-
ner bij een luisterend oor, is een gouden 
ring en een fijn gouden sieraad.” Luister 
naar wat je huwelijkspartner te zeggen 
heeft. Zelfs als je denkt dat negentig 
procent nonsens is, kan je er voor kie-
zen om naar de tien procent te luisteren 
die waar zou kunnen zijn. Zoek zelfs 
naar het ene procent dat God in jouw 
leven kan gebruiken voor verdieping en 
volwassenwording. En zelfs als je denkt 
dat je huwelijkspartner negentig procent 
van het probleem is, kan je er voor kie-
zen honderd procent verantwoording op 
te nemen voor jouw tien procent.
Linda nam verantwoording voor het feit 
dat ze Jan vaak op het laatste moment 
met dingen confronteerde en Jan 
erkende dat hij vaak het ergste veron-
derstelde en overdreven reageerde. 
Vanaf het moment dat ze inzicht had-
den en elk hun eigen verantwoordelijk-
heid opnamen en er mee stopten slech-
te gedragskeuzen te maken, begon hun 

intimiteit en hun niveau van vertrouwen 
zich te verdiepen.
Wat verlang jij voor jouw huwelijk? Wil 
je die dwaze meningsverschillen, die je 
verblinden, die je vreugde roven en je 
dag ruïneren, doen toenemen? Verlang 
je ernaar begrepen te worden en een 
groter gevoel van veiligheid, zeker-
heid en vertrouwen te ervaren? Wil je 
zelfs genieten van diepere niveaus van 
intimiteit? Elke van deze verlangens 
is realistisch en bereikbaar. Naarmate 
je er voor kiest gezonde gewoonten te 
ontwikkelen, kom je dichter en dichter 
bij het huwelijk waar je altijd van hebt 
gedroomd.

Stad op een berg

BOEKEN

Dit artikel is een vertaling 

van Gary, J. Oliver Healthy 

Conflict? Six habits to 

make arguments work 

for you. Oorspronkelijk 

gepubliceerd door Chris-

tianity Today International/

Marriage Partnership 

magazine. Gebruikt met 

toestemming.
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