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 INLEIDING 

We zijn een heel eind gekomen!
(Maar hebben nog een lange weg te gaan!)

Een vrouw moet twee keer beter zijn dan een man om 
de helft te kunnen bereiken. Fannie Hurst.

Sinds de aarde bestaat, heeft de vrouw niet de waardering 
gekregen die haar toekomt. Zij heeft ook in de maatschappij nog 
niet de plek ingenomen die haar toekomt. Hoewel dit onrecht 
in de westerse samenleving in veel opzichten is rechtgezet, zijn 
er nog steeds culturen waar vrouwen onrechtvaardig worden 
behandeld. Dit is tragisch.
 Een vrouw is een kostbaar geschenk van God. Zij is crea–
tief, gevoelig, bewogen, intelligent, begaafd en volgens de Bijbel 
gelijkwaardig aan de man.
 God schiep eerst de man, maar vond al gauw dat het niet 
goed was dat hij alleen was. Hij had een helper nodig. Geen 
slaaf, maar een helper. Hij schiep de vrouw uit een rib van Adam 
en noemde haar Eva. Opmerkelijk: Eva werd genomen uit zijn 
zij – dicht bij zijn hart – niet uit zijn voetzool. Het is nooit de 
bedoeling geweest dat de vrouw vertrapt zou worden, noch dat 
ze mishandeld, onderdrukt of gekleineerd zou worden. Eva werd 
geschapen omdat Adam haar nodig had en dat is nog steeds zo. 
Mannen hebben vrouwen nodig en echt niet alleen om voor hen 
te koken, te poetsen, voor seks of om kinderen te krijgen.
 Ik wil even een duidelijke kanttekening maken bij mijn 
opmerking dat Adam niet compleet was zonder Eva. Ik wil 
hier echt niet mee beweren dat mensen die niet getrouwd zijn, 
incompleet zouden zijn. Als we bedenken dat 43% van alle 
huwelijken die voor de eerste keer worden gesloten in een schei–
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ding eindigen – voor een tweede of derde huwelijk is dat zelfs 
zestig procent - dan is het duidelijk dat er niets vanzelfsprekend 
is aan deze verbintenis.
 Veel mensen verlangen naar een levenspartner, maar er 
zijn ook veel mannen en vrouwen die alleen door het leven gaan 
en God geeft hen daarvoor de kracht. 
 Dit boek is speciaal geschreven voor vrouwen en daarom 
richt ik me tot hen als ik stel dat het niet juist is te denken dat je 
pas van het leven kunt genieten en grootse dingen kunt doen als 
je gehuwd bent. De meeste vrouwen gaan trouwen, maar dat wil 
niet zeggen dat er iets verkeerd is, of dat je iets mist als je niet 
trouwt.

MANNEN EN VROUWEN WERKEN ZIJ AAN ZIJ

Ik ben ervan overtuigd dat de meeste vrouwen een zesde zin–
tuig hebben en dat God die niet aan mannen heeft gegeven. 
Vaak wordt het ‘vrouwelijke intuïtie’ genoemd en dat is zeker 
geen mythe!  Het zit zo: mannen redeneren vaak en vrouwen 
hebben de neiging meer op het gevoel af te gaan. Een voorbeeld: 
een mannelijke werkgever zal vaak afgaan op wat vermeld 
staat in het c.v. van een sollicitant: opleiding en werkervaring. 
Op grond van de feiten wordt hij of zij aangenomen. Een vrou–
welijke werkgever zal zich echter eerder laten leiden door wat zij 
instinctief aanvoelt. Als zij dezelfde sollicitant moet beoordelen, 
dan zal zij meer letten op persoonlijke trekjes of subtiel negatief 
gedrag. Dit zijn dingen die nu eenmaal niet op een c.v. staan. 
Dit betekent niet dat vrouwen van nature betere mensenkennis 
hebben, maar wel dat hun instinct gebaseerd is op een door God 
aan de vrouw gegeven frequentie, waar mannen nu eenmaal niet 
op zijn afgestemd. Daarbij moet worden gezegd dat de emoties 
van een vrouw haar ook moeilijkheden kunnen bezorgen. Ze 
heeft dan de logica van de linker hersenhelft van de man nodig 
om de dingen duidelijk te kunnen zien.
 Het punt is dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben. 
Ze kunnen elkaar aanvullen – net als de mannelijke en vrou–
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welijke werkgevers in het voorbeeld dat ik net gaf. Noch de man, 
noch de vrouw had het hele plaatje. Daarom is het belangrijk dat 
mannen en vrouwen samenwerken, zij aan zij, in harmonie, als 
elkaars gelijken.
 Even een punt van orde: God heeft bepaald dat als een 
vrouw getrouwd is zij haar man onderdanig moet zijn. Nu weet 
ik dat er veel vrouwen zijn die dat woord niet kunnen uitstaan, 
maar denk er eens op deze manier aan: het is niet mogelijk dat 
twee mensen tegelijkertijd een auto besturen. Dat wordt ruziën 
om de controle van het stuur of de rem. Het is noodzakelijk dat 
één persoon op de bestuurdersplaats zit. Toch is het nooit Gods 
bedoeling geweest dat de vrouw overheerst zou worden of dat 
haar mening geen waarde zou hebben. Vraag maar eens aan 
mijn man Dave. Hij kan je direct vertellen dat het geweldig is om 
iemand naast je te hebben in de auto, die je haarfijn kan vertellen 
dat je verdwaald bent; iemand die niet te trots is om te stoppen 
en de weg te vragen!
 Sinds mensenheugenis is er verkeerd tegen de rol van 
de vrouw aangekeken. Daardoor zijn er veel vrouwen die niet 
het zelfvertrouwen hebben zoals God het had bedoeld. Onze 
samenleving is vol mensen die onzeker zijn. Dit heeft voor heel 
veel problemen gezorgd in relaties. Het is bovendien één van de 
belangrijkste redenen waarom scheiding zoveel voorkomt.
 Vraag de vrouw van de 21e eeuw maar eens: ‘Hoe denk 
je over jezelf?’, en vaak zal ze toegeven: ‘Ik haat mezelf’. Mis–
schien is dit wat sterk uitgedrukt, maar in heel veel gevallen 
zal ze zeggen dat ze niet van zichzelf kan houden. Voor deze 
negatieve kijk op zichzelf zijn drie redenen aan te wijzen:

Reden 1: Eeuwenlang heeft de man de vrouw overheerst. Dit 
heeft veel vrouwen diep van binnen het gevoel gegeven dat zij 
op de een of andere manier minder zijn dan mannen - minder 
waardevol.

Reden 2: In onze tijd heeft men een verkeerd beeld van vrouwen 
ontwikkeld: hoe ze er uit moeten zien en hoe ze zich horen te 
gedragen. De waarheid is dat God niet heeft bedoeld dat elke 
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vrouw superslank moet zijn en een vlekkeloze huid en golvend, 
lang haar zou moeten hebben. Het was niet de bedoeling dat elke 
vrouw ontelbare ballen tegelijk in de lucht zou moeten houden, 
zoals een carrière en de taken van echtgenote, moeder, dochter 
en burger. Alleengaande vrouwen zouden niet het gevoel moeten 
hebben dat er iets aan hen mankeert. Evenzo zouden getrouwde 
vrouwen het idee moeten hebben dat zij een carrière horen na 
te streven om hun leven compleet te maken. Als zij daarvoor 
kiezen is het prachtig, maar we moeten wel de vrijheid hebben 
onszelf te zijn.

Reden 3: Heel veel vrouwen hebben een hekel aan zichzelf. Ze 
hebben geen zelfvertrouwen omdat ze het slachtoffer waren van 
misbruik. Vaak zijn ze afgewezen, in de steek gelaten of op een 
of andere manier emotioneel beschadigd. Het is absoluut nood–
zakelijk dat vrouwen opnieuw leren beseffen hoe kostbaar en 
waardevol zij zijn. Dat is mijn doel met dit boek.

 Ik ben in mijn jeugd vele jaren seksueel misbruikt en dat 
heeft veel invloed gehad op mijn zelfbeeld. Eigenlijk was ik 
angstig van aard, ook al deed ik mezelf voor als iemand die 
zelfverzekerd was. Het kon me niet schelen wat anderen van 
me dachten. Ik deed alsof en wilde voor geen goud dat iemand 
zou ontdekken hoe ik in werkelijkheid was. Ik was vervuld van 
schaamte en veroordeelde mezelf omdat een man mij iets had 
aangedaan. Ik moet trouwens eerlijk bekennen dat ik in die jaren 
geen hoge dunk van mannen had.
 Nu ben ik echter een vrouw die in balans is. Ik heb een 
geweldige echtgenoot en vier volwassen kinderen. Ik ben de 
oprichter en directeur van een wereldwijde organisatie, die ten 
doel heeft mensen te helpen om Jezus Christus als hun Redder 
te leren kennen en de weg te vinden naar vrijheid en heelheid in 
hun leven. Wij zijn als gezin allemaal bij dit werk betrokken.
 Ik heb de afgelopen jaren geleerd wat het betekent om 
echt vertrouwen te hebben. Heel graag wil ik met je delen wat 
ik heb geleerd, zodat je de vrouw wordt die God wil dat je zal 
zijn. Het is Zijn verlangen dat je frank en vrij bent, moedig en 



9

vol zelfvertrouwen, gerespecteerd en bewonderd; een vrouw 
die gunstig bekend staat, naar wie graag geluisterd wordt en het 
allerbelangrijkste: een vrouw die geliefd is.
 God heeft een geweldig plan met je leven en het is mijn 
gebed dat het lezen van dit boek je zal helpen om dit plan te 
ontdekken. Je mag je hoofd opheffen en vol zelfvertrouwen de 
toekomst tegemoet zien. Wees vrijmoedig en zet nieuwe stap–
pen – misschien wel stappen die niemand anders ooit gedaan 
heeft. Succes!
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HOE GOED BEN JE OP DE HOOGTE VAN DE 
LEVENS VAN ANDERE VROUWEN?

In Amerika is onlangs een onderzoek gedaan, dat een 
aantal intrigerende feiten over vrouwen heeft opgeleverd. 
Beantwoord de volgende vragen met ‘juist’ of ‘onjuist’ en 
kijk of jouw ervaring en gedrag overeenkomen met die 
van andere vrouwen.

1. De meeste Amerikaanse vrouwen krijgen voldoende 
nachtrust.  j / o
2. De weekeinden bieden vrouwen de gelegenheid om 
vrij te kunnen nemen van alle huishoudelijke verantwoor-
delijkheden en klusjes.  j / o
3. Tweede huwelijken zijn meestal kinderloos. j / o
4. De meeste moeders vinden dat zij meer tijd met hun 
kinderen doorbrengen dan hun eigen moeders deden toen 
zij klein waren.  j / o
5. Als vrouwen mogen aangeven waar zij graag meer 
tijd aan zouden willen besteden, dan staat ‘beweging’ op 
nummer een.  j / o
6. Gehuwde vrouwen zijn tevreden met de hoeveel tijd die 
zij met hun echtgenoot doorbrengen.  j / o
7. Als vrouwen mogen aangeven wat zij missen uit de 
periode dat zij nog geen kinderen hadden, dan geven zij 
als eerste aan: tijd om seks te hebben.  j / o
8. De meeste moeders zeggen dat hun echtgenoot het soort 
vader is dat zij in gedachten hadden.  j / o
9. De meeste moedenden dat zij de problemen oplossen in 
het gezin en niet hun echtgenoot.  j/o
10. De overgrote meerderheid van de moeders vindt dat zij 
onvoldoende tijd voor zichzelf heeft.  j / o
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ANTWOORDEN OP ‘HOE GOED BEN JE OP 
DE HOOGTE VAN DE LEVENS VAN ANDERE 
VROUWEN?’

1. Onjuist. Slechts 15% van de vrouwen geeft aan dat zij 
acht uur slaap per nacht krijgt.
2. Onjuist. Vandaag de dag besteedt de helft van de vrou–
wen het weekeinde aan klusjes en huishoudelijke taken.
3. Onjuist. Als er sprake is van een tweede huwelijk dan 
zijn bij 65% van de huwelijken kinderen uit vorige huwe–
lijken betrokken.
4. Juist. Zeventig procent van de moeders zegt meer tijd met 
hun kinderen door te brengen dan hun eigen moeders deden.
5. Onjuist. Negenenzestig procent van de moeders geeft 
aan het liefste meer tijd te willen hebben om leuke dingen 
te doen met de kinderen. Op nummer twee – met 67% - 
staat: meer beweging.
6. Onjuist. Negenenzeventig procent van de vrouwen wil 
meer tijd met manlief doorbrengen.
7. Onjuist. Wat moeders missen is intimiteit met hun 
echtgenoot (69%). Slechts 22% mist seks.
8. Juist. Zesenvijftig procent van de moeders geeft aan 
dat de echtgenoot het soort vader is dat zij voor ogen had, 
hoewel daarbij wordt opgemerkt dat dit niet noodzakelijk 
in de positieve zin bedoeld wordt. Van de vrouwen die het 
tegenovergestelde aangaven (44%), zeggen velen weer dat 
hun echtgenoten hun verwachtingen ten aanzien van het 
vaderschap hebben overtroffen.
9. Juist. Dit antwoord zal misschien een schok zijn voor 
sommige mannen, maar zestig procent van de moeders 
zegt dat zij de problemen in het gezin oplossen.
10. Juist. Meer dan negentig procent van de vrouwen 
hunkert ernaar meer tijd voor zichzelf te hebben.





DEEL I

ZELFVERTROUWEN: 
EEN GESCHENK 

VAN GOD
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Hoofdstuk 1

(ZELF)VERTROUWEN

Wat is zelfvertrouwen? Ik geloof dat zelfvertrouwen alles te 
maken heeft met het hebben van een positieve kijk op wat je 
kunt, en dat je je niet druk maakt over wat je niet kunt. Dan kun 
je namelijk pas open staan om nieuwe dingen te leren en dan 
weet je dat je alles wat in het leven op je afkomt, aan kunt en je 
benieuwd bent naar de dingen die op je wachten. Je beseft dat 
elke nieuwe omstandigheid een kans is om meer over jezelf te 
weten te komen; een nieuwe gelegenheid om je gaven te kunnen 
ontplooien.
 Mensen met zelfvertrouwen zijn niet gericht op hun 
zwakheden. Ze zijn bezig met die dingen te ontwikkelen waar ze 
goed in zijn.
 Stel dat ik op een schaal van een tot tien een drie scoor wat 
pianospelen betreft. Als ik maar lang genoeg oefen en mijn man 
blijft al dat gepingel geduldig aanhoren, dan zou ik mij kunnen 
opwerken tot een middelmatige pianist met een score van vijf. 
Voor het spreken in het openbaar echter scoor ik misschien wel 
een acht. Als ik dus mijn vaardigheden op dat gebied probeer te 
verbeteren, dan bereik ik waarschijnlijk een tien. Uit dit voorbeeld 
blijkt duidelijk dat het de moeite waard is om te investeren in 
waar je goed in bent.
 De wereld zit niet te wachten op middelmatigheid. We 
hebben geen behoefte aan mensen die genoegen nemen met 
een vier of een vijf bij wat ze doen in het leven. Deze wereld 
heeft mensen nodig die tienen scoren. Ik ben ervan overtuigd 
dat iedereen op een bepaald gebied een tien kan halen. Het pro–
bleem is dat we vaak zoveel energie kwijt zijn aan het verbe–
teren van onze zwakheden, dat we geen tijd over hebben om 
datgene waar we goed in zijn verder te ontwikkelen. Als wij 
ons blind staren op iets waar we niet goed in zijn  dan wordt het 
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in onze ogen steeds groter, te groot eigenlijk. We kunnen daar 
een enorm probleem van maken, terwijl het in werke–lijkheid 
maar een kleinigheid is, in vergelijking met de dingen waar we 
goed in zijn. Stel dat rekenen niet jouw sterkste kant is. Je vindt 
het een hele klus om in een restaurant uit te rekenen hoeveel 
je betaalt als je vijftien procent fooi wilt geven. Je bent iemand 
die sinds 1987 niet meer een kasboek heeft bijgehouden. Dat 
kan een obsessie voor je worden. Natuurlijk is het mogelijk om 
daarin verandering te brengen. Je koopt Rekenen voor Dummies of 
een ander rekenboek en misschien ga je zelfs een cursus volgen. 
Maar de tijd die je kwijt bent met je obsessie om beter te kunnen 
rekenen, kun je ook wijden aan dingen waar je wel goed in bent 
– misschien is dat lesgeven op de zondagschool, schrijven of geld 
inzamelen voor een goed doel. Met andere woorden: je spendeert 
er zoveel energie aan om je drie voor rekenen te verbeteren tot 
een middelmatig vijfje, dat je geen tijd meer over hebt om op een 
ander gebied een tien te halen.
 Waarom laat je al dat rekengedoe niet aan een ander 
over? Gebruik de voordelen van een automatische incasso’s of 
telebankieren. Dan houd je altijd het overzicht en loop je niet de 
kans je budget te overschrijden. Bovendien kun je altijd vragen 
aan de mensen met wie je uit eten gaat hoeveel fooi je moet 
geven. Er zijn zelfs gidsjes voor die je mee kunt nemen.
 Ik weet nog dat ik eens een echtpaar interviewde voor 
ons televisieprogramma. Ik vroeg aan de man, die voorganger 
van een gemeente was, waar hij niet goed in was. Weet je wat 
zijn antwoord was? “Weet je, ik denk niet te lang na over de 
dingen waar ik niet goed in ben. Die zijn er vast wel, maar ik 
zou het nu zo gauw niet weten, omdat ik er niet mee bezig ben.” 
Ik antwoordde lachend dat ik het later wel aan zijn vrouw zou 
vragen. Ik was ervan overtuigd dat zij zijn zwakke kanten wel 
zou kennen. Even later voegde zij zich bij ons in de uitzending, 
dus prompt stelde ik haar diezelfde vraag. Ze antwoordde: “In 
mijn ogen is mijn man volmaakt. Ik kijk niet naar zijn zwakke 
kanten. Hij heeft zoveel sterke kanten. Daar richt ik me liever op 
en ik help hem, zodat hij kan zijn wie hij hoort te zijn.”
 Ik begreep al gauw waarom dit stel zo gelukkig was en 
waarom zij zo’n goed huwelijk hadden. Mensen met zelfver–
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trouwen stellen zich over het algemeen positief op. Daarom 
genieten ze van het leven en kunnen ze veel bereiken.
 Iemand die geen zelfvertrouwen heeft, is net een vliegtuig 
die zonder kerosine op de startbaan staat. Het toestel kan wel 
vliegen, maar zonder brandstof komt het niet van de grond. 
Zelfvertrouwen is onze brandstof. Ons vertrouwen, onze over–
tuiging dat we zullen slagen, zet ons in beweging. Daardoor zijn 
we in staat om elke uitdaging in het leven aan te gaan. Zonder dit 
zelfvertrouwen zal een vrouw teruggetrokken zijn en het gevoel 
hebben dat ze niets kan bereiken.
 We hoeven ons niet anders voor te doen dan we zijn, omdat 
we zeker zijn van onszelf – ook al zijn we misschien anders 
dan anderen. Ik ben er vast van overtuigd dat zelfvertrouwen 
inhoudt dat we anders mogen zijn, omdat we uniek zijn. God 
heeft elk mens uniek geschapen. Toch zijn de meeste mensen 
hun hele leven krampachtig bezig om op anderen te lijken. Het 
resultaat is dat ze zich ellendig voelen. Geloof me, God zal je 
nooit helpen om iemand anders te worden. Hij wil dat je jezelf 
bent! Daar kun je absoluut zeker van zijn!
 Mensen met een slecht zelfbeeld weten nooit iets zeker. Ze 
hinken altijd op twee gedachten, kunnen slecht besluiten nemen 
en gaan vaak gefrustreerd door het leven. Als ze al een besluit 
nemen dan worden ze overspoeld door twijfel. Ze blijven maar 
dubben of ze er wel goed aan hebben gedaan. Daardoor voelen 
ze zich nooit vrij. Ze hebben oogkleppen op en voelen zich nooit 
tevreden, terwijl God zo graag wil dat ze van het leven genie–
ten.
 Misschien ken je Gods beloften wel voor Zijn kinderen – 
beloften van vrede, geluk, zegen enzovoort, maar ben je er ook 
echt van overtuigd dat die beloften van God voor iedereen gel–
den?
 Het is waar: God discrimineert niet wat Zijn beloften 
betreft. Hij stelt wel voorwaarden aan Zijn beloften. Net als 
ouders een kind beloven om iets leuks te doen als beloning voor 
een goed rapport. Zo vraagt God van ons om Hem met geloof te 
naderen – in de vaste overtuiging dat God te vertrouwen is en 
altijd Zijn beloften waar maakt. God houdt van je: Hij wil graag 
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dat je rust in de wetenschap dat Hij liefde is. Daardoor zal je 
Zijn vrede ervaren en niet langer geplaagd worden door angst en 
twijfel. 
 Er zijn heel veel mensen die bang zijn als Gods naam wordt 
genoemd. Ze zien Hem als een strenge meester, die boven in de 
hemel op hen neerkijkt en erop wacht dat iemand iets fout doet, 
zodat Hij ze kan straffen. Hiermee wil ik niet zeggen dat het niet 
uitmaakt wat we doen, maar God schept geen vreugde in straf. 
Hij wil ons zegenen en voorspoed geven. Hij is genadig. De vraag 
is of we Zijn genade willen ontvangen. Zijn genade betekent dat 
Hij ons zegent terwijl we eigenlijk straf verdienen. Veel meer dan 
onze daden ziet Hij naar ons hart en ons geloof in Jezus.
 Als wij op God vertrouwen en op Zijn liefde en barm–
hartigheid, dan kunnen we welgemoed het leven aan. We kun–
nen dan genieten van het leven dat Hij voor ons in gedachten 
heeft.
 Als mensen het woord ‘zelfvertrouwen’ horen, dan den–
ken zij vaak dat de nadruk ligt op het woordje ‘zelf’.
 Denk maar eens aan alle goeroe’s of atleten die in talloze 
televisieprogramma’s verkondigen dat je vooral ‘in jezelf moet 
geloven’! Daar ben ik het niet mee eens. Ik wil direct duidelijk 
maken dat we ons vertrouwen alleen op Christus moeten stel–
len, niet op onszelf, niet op andere mensen en niet in wereldse 
systemen. De Bijbel stelt duidelijk dat ik ...in staat ben alles te doen 
door Christus die mij kracht geeft (Fil. 4: 13 - Het Boek). Eigenlijk 
kunnen we stellen dat we alles aankunnen en daar–om vanwege 
Christus zelfvertrouwen kunnen hebben. Anders gezegd: We 
hebben vertrouwen in onszelf omdat Hij in ons woont. We putten 
uit Zijn kracht.
 Stel nu eens dat je deel uitmaakt van een voetbalteam. De 
aanvoerder is de beste en meest behendige speler van de hele 
wereld. Hij of zij is niet alleen heel atletisch, maar haalt ook 
het beste in het team naar boven. Je kunt elke wedstrijd met 
vertrouwen tegemoet zien, omdat je weet dat hij of zij jullie 
naar de overwinning leidt. Natuurlijk moet je jouw aan–deel 
leveren, maar zelfs al maak je een misser, je weet dat hij of zij 
dit ruimschoots zal goedmaken; je wordt afgeschermd en je zult 
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tijdens de wedstrijd merken dat het zelfvertrouwen van deze 
aanvoerder aanstekelijk werkt. Je blaakt van vertrouwen want je 
aanvoerder inspireert je.
 Dus als ik zeg dat ik zelfvertrouwen heb – en ik zeg dat heel 
vaak van mezelf – dan bedoel ik niet dat ik vertrouwen heb in 
mijn eigen ik of in mijn eigen vaardigheden. Ik bedoel daarmee 
dat ik vertrouwen heb in mijn Leider, God, en in de gaven en 
talenten die Hij mij gegeven heeft. Ik weet dat ik zon–der Hem 
niets kan doen (zie: Joh. 15: 5), maar met Hem ben ik meer dan 
overwinnaar, want Hij brengt het beste in mij naar boven.

…wij laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op 
onszelf. 

Fil. 3: 3

ONTBREEKT HET JE AAN ZELFVERTROUWEN?

Gebrek aan zelfvertrouwen is iets wat je bijna een ziekte kunt 
noemen, en net als bij andere ziekten kan dit worden veroor–
zaakt door iets wat je teveel hebt. In dit geval is gebrek aan 
zelfvertrouwen een uiting van een teveel aan angst. Angst 
noem ik wel eens een emotioneel virus, omdat het begint als een 
gedachte in je hoofd. Die gedachte heeft invloed op je gevoel en je 
gedrag – net zoals een virus je lichaam binnen kan komen via een 
handdruk of een niesbui, waarna je je heel beroerd kunt voelen.
 Angst is een gevaarlijk virus, omdat een angstig persoon 
geen zelfvertrouwen heeft en daarom niet kan bereiken in het 
leven wat hij of zij zou willen. Men zal nauwelijks gedurfde 
stappen nemen en eigenlijk geen echte blijdschap kennen. Ze 
hebben die nooit ervaren. De Heilige Geest heeft daar verdriet 
over, omdat Hij is gezonden om ons te helpen op de bestem–
ming te komen die God voor ons heeft bedoeld. Je kunt niet 
op die bestemming komen als angst de deur van je leven blok–
keert. Je blijft je achter die deur verstoppen, je hebt een hekel aan 
jezelf en bent vol van zelfveroordeling, mensenvrees, faalangst 
en angst om afgewezen te worden.
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 Heel veel slachtoffers van angst willen vooral mensen 
behagen. Ze hebben de neiging anderen te willen overheersen 
en te manipuleren. Ze kunnen het zich niet permitteren zichzelf 
te zijn en meestal proberen ze te beantwoorden aan het beeld dat 
anderen van hen hebben. Triest genoeg verstikken we onszelf 
als we proberen iemand anders te zijn dan de persoon die God 
in gedachten had. Gods kracht kan dan niet in ons werken. Als 
we vertrouwen hebben in onszelf dan kunnen we tot ongekende 
hoogten stijgen. Zonder dat vertrouwen is zelfs de kleinste taak 
gedoemd te mislukken.
 Nu heb je net de voorgaande zin gelezen over ‘ongekende 
hoogten’ en je denkt bij jezelf: ‘Ja hoor Joyce, dat klinkt leuk, 
maar ik kan helemaal niets ‘ongekends’ doen. Bovendien heb ik 
ook nog hoogtevrees.’
 Je hoeft echt niet te wanhopen als je zoiets denkt. Als je 
terugkijkt in de geschiedenis dan zie je dat God gewone men–sen 
heeft gebruikt om buitengewone dingen te doen. Toch moesten 
ze allemaal eerst zelf een stap in geloof zetten. Ze moesten vol 
vertrouwen het onbekende tegemoet treden, wilden ze ook maar 
enige vooruitgang boeken. Ook was het nodig dat ze er geloof 
voor hadden. In het woordenboek komt het woord bereiken voor 
het woord geloven, maar in de praktijk is het net omgekeerd: 
dan komt het erop aan dat je eerst geloof hebt voor iets, voordat 
je het daadwerkelijk bereikt.
 Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat succesvolle 
mensen vaak vele pogingen hebben gedaan voordat ze ook 
werkelijk bereikten wat ze wilden. Ze moesten niet alleen met 
zelfvertrouwen beginnen; ze moesten ook vertrouwen blijven 
houden, ook al leek het soms dat ze jammerlijk faalden!
 Denk eens aan de uitvinder Thomas Edison. Hij zei eens: 
“Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik wel drieduizend verschillende 
theorieën heb bedacht, die met het opwekken van elektriciteit te 
maken hadden. Ze leken allemaal heel aannemelijk, maar slechts 
in twee gevallen bleek dat de experimenten mijn theorie ook 
daadwerkelijk onderschreven.”
 Dat houdt dus in dat Edison 2.998 mislukte theorieën 
had bedacht voordat hij slaagde. Je kunt wel stellen dat het 
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verhaal van de gloeilamp een lange aaneenschakeling van val–
len en opstaan bevat. Je kunt je wel voorstellen hoe Edison zich 
gevoeld moet hebben met al die mislukkingen. Eerst een paar, 
dan honderden, dan duizenden. Toch bleef hij ondanks alles 
proberen. Hij geloofde dat hij een geweldig idee had, dus ging 
hij vastberaden door. 
 Als gewone mensen stappen nemen om buitengewone 
dingen te doen, dan wil dat nog niet zeggen dat zij nooit bang 
zijn. Ik geloof dat Ester, de heldin uit het Oude Testament, 
ongetwijfeld ook bang geweest zal zijn om haar bekende leventje 
achter zich te laten om naar de harem van de koning te gaan, 
maar daar gebruikte God haar uiteindelijk wel om het Joodse 
volk te redden. Ik geloof dat ook Jozua bang was, toen hij na 
Mozes’ dood de taak kreeg om het Beloofde Land in te nemen. 
Ik weet dat ik bang was toen God me riep om mijn baan op te 
zeggen en me voor te bereiden op het werk dat ik nu doe. Ik kan 
me nog levendig herinneren hoe ik dit met knikkende knieën 
deed. Nu boezemt de vraag hoe mijn leven verlopen zou zijn 
als ik God niet had gehoorzaamd, mij meer angst in. Angst 
betekent niet dat je een lafaard bent; het betekent dat je je angst 
moet onderkennen en dan toch doet wat je moet doen. Als ik 
me door mijn angst had laten weerhouden, waar zou ik dan zijn 
uitgekomen? Zou ik gelukkig zijn geworden? Zou ik voldoening 
hebben gehad? Zou ik dan ook een boek geschreven hebben over 
vrouwen met zelfvertrouwen? Of zou ik nog steeds depressief en 
teleurgesteld thuis op de bank zitten? Ik ben ervan overtuigd dat 
er heel veel ongelukkige mensen zijn die hun leven door angst 
laten beheersen.
 Hoe staat het met jou, lieve lezeres? Ben je werkelijk bezig 
met de dingen die je in dit seizoen van je leven zou moeten 
doen, of is het in jouw situatie ook zo dat angst en gebrek aan 
zelfvertrouwen je weerhouden om nieuwe dingen te onder–
nemen – of de dingen die je al doet op een hoger niveau te 
brengen? Als het antwoord je niet bevalt, laat me je dan blij maken 
met goed nieuws: het is nooit te laat om opnieuw te beginnen! 
Laat niet nog een dag voorbij gaan, waarin alleen ruimte voor 
jou en je angst is. Neem nu de beslissing om voortaan frank en 
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vrij in het leven te staan. Laat je niet meer overheersen door die 
angst.
 Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat het niet helpt 
om alleen maar te wachten tot de angst weggaat. Je moet de 
angst voelen, onder ogen zien en ondanks dat in actie komen. 
Of zoals John Wayne zei: “Moed is doodsangst uitstaan, maar 
evengoed in het zadel klimmen.” Met andere woorden: Moed 
is niet dat je geen angst kent. Moed is in actie komen ondanks je 
angst. Moedige mensen doen wat ze moeten doen – niet wat ze 
voelen dat ze moeten doen.
 Terwijl ik deze woorden opschrijf, word ik enthousiast over 
wat dat voor jou kan betekenen. Ik geloof werkelijk dat dit boek 
levensveranderend kan zijn voor de mensen die het lezen. Voor 
de een zal het goed zijn om er nog eens aan herinnerd te worden, 
maar voor de ander kan het een opstap zijn naar een heel ander 
leven; het soort leven dat altijd al voor je was weggelegd; een 
leven waar je nooit van hebt durven dromen, omdat je bang 
was en je geïntimideerd hebt gevoeld. Satan is een meester in 
het intimideren van mensen, maar als je eenmaal tot het besef 
bent gekomen dat hij er achter zit, dan kun je heel eenvoudig 
gezag over hem nemen door je vertrouwen op Jezus Christus te 
stellen. Vervolgens ben je vrij om de plek in te nemen, die God 
voor je in gedachten heeft. God zei tegen Jozua: Wees vastberaden 
en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want 
waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij (Joz. 1: 9).
 Vandaag zegt God hetzelfde tegen jou: Wees niet bang!!! 
God staat je bij. Hij zal je nooit in de steek laten.
 Tegen Abraham werd gezegd: God blijkt u terzijde te staan 
bij alles wat u onderneemt (Gen. 21: 22). Dat is nog eens een groots 
leven. Ben jij klaar om ook zo groots te leven? Klaar voor een 
leven dat voldoening geeft? Ik geloof van wel en ik wil alles doen 
wat in mijn vermogen ligt, om je op weg te helpen. 
 Ik weet wat het is om in angst te leven. Angst kan ertoe 
leiden dat je ziek wordt; je wordt er zo gespannen en nerveus 
door, dat iedereen merkt dat er iets mis is. Men kan het aflezen 
aan je gezichtsuitdrukking en je lichaamstaal. Bovendien is 
het zo dat zelfvertrouwen aanstekelijk werkt, maar gebrek aan 
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zelfvertrouwen ook. Als wij geen vertrouwen in onszelf hebben, 
dan zullen anderen ook geen vertrouwen in ons hebben. 
 Stel dat ergens in een hoekje van het veld een timide en 
in elkaar gedoken handbalster staat te wachten tot zij een bal 
krijgt toegespeeld. Denk je dat iemand haar die bal zal geven? 
Zal iemand graag een wedstrijd met haar spelen?
 Als wij denken dat mensen ons afwijzen, dan voelen we 
ons gekwetst. Deze handbalster zou heel goed kunnen denken 
dat haar teamleden haar haten of iets tegen haar hebben, maar 
de wortel van haar probleem is dat zij zichzelf afwijst. Ze wijst af 
hoe God haar heeft bedoeld.

EEN KLASSIEK GEVAL VAN IEMAND MET 
ZELFVERTROUWEN

Zoals je gebrek aan zelfvertrouwen kunt herkennen aan de 
symptomen, zo kun je het ook herkennen als iemand wel 
zelf–vertrouwen heeft. Iemand met zelfvertrouwen voelt zich 
veilig. Ze weet dat ze geliefd is en waardevol. Ze weet ook dat 
er voor haar wordt gezorgd en dat ze zich kan toevertrouwen 
aan Gods wil voor haar leven. Als wij ons veilig voelen, is het 
gemakkelijk om nieuwe dingen te ondernemen. Toen een begin 
werd gemaakt met de bouw van de Golden Gate Bridge waren 
er nog geen veiligheidsvoorschriften, waardoor er 23 mannen 
zijn omgekomen. Om dit te voorkomen werd later een groot 
net aangebracht. Als er dan toch iets gebeurde, zouden er geen 
do–den meer vallen. Opmerkelijk is dat er 25% meer werk werd 
gedaan toen het veiligheidsnet er was. Waarom? De werklieden 
voelden zich veiliger en konden zich daardoor ten volle inzet–
ten. 
 Als mensen zich veilig voelen dan willen ze ook wel het 
risico lopen om eens een misser te maken. Als wij ervan over–
tuigd zijn dat er van ons wordt gehouden om wie we zijn en 
niet alleen maar vanwege onze vaardigheden, dan is het niet 
nodig om bang te zijn als het eens mis gaat. We weten dat, als 
we een fout maken, dit niet hoeft te betekenen dat we alles fout 
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zullen doen. We voelen ons vrij om te ontdekken waar we goed 
in zijn, vrij om ons plekje in te nemen. Dat zullen we echter nooit 
ontdekken als we niet de moed hebben om stappen te zetten. 
 De weg naar succes gaat gepaard met vallen en opstaan 
en dat zul je nooit ontdekken als ‘je auto op de parkeerplaats’ 
blijft staan. Ga dus de weg op! God zal je leiden. Mensen met 
zelfvertrouwen proberen dingen uit, vaak herhaaldelijk, totdat 
het lukt en ze komen op de plek die God voor hen in gedachten 
heeft.
 Natuurlijk kan het leven ons soms aanvliegen, maar laten 
we eerlijk zijn: zonder God is dat altijd het geval.
 Laat me een voorbeeld geven. Een meisje van drie jaar voelt 
zich veilig in de armen van haar vader. Hij staat in het zwembad 
en loopt langzaam naar het diepe gedeelte, terwijl hij plagend 
‘dieper, dieper, dieper’ zegt. Het kind voelt het water hoger 
komen. Op haar gezichtje zie je langzaam de paniek komen en ze 
houdt zich nog steviger aan haar papa vast. Hij kan met gemak 
staan in dat gedeelte van het zwembad.
 Als dit meisje in staat zou zijn haar situatie te beoordelen 
dan zou ze hebben geweten dat er absoluut geen reden was 
voor paniek; in welk deel van het zwembad ze ook gestaan zou 
hebben. Haar veiligheid in het zwembad hing af van haar vader.
 Wij maken allemaal situaties mee in het leven waardoor we 
het gevoel hebben dat we kopjeonder gaan. Allerlei problemen 
kunnen op ons afkomen. Het verlies van een baan, iemand 
overlijdt, ruzie in de familie, een slecht bericht van de dokter. 
Als dit gebeurt dan hebben we de neiging om in paniek te raken, 
omdat we het gevoel hebben dat we de controle kwijt zijn. Maar 
bedenk eens hoe de situatie werkelijk is. Net als het kind in het 
zwembad, hebben wij nooit de controle gehad over de dingen die 
in het leven op ons afkomen. We worden in alle omstandigheden 
gedragen door de genade van God, onze Vader, en dat zal nooit 
veranderen.
 Er is geen einde aan wat God kan doen. We zijn veilig in 
‘het diepe’. Net zo veilig als in het kinderbadje.
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MET EEN BEETJE VERTROUWEN OP GOD 
KOM JE EEN HEEL EIND

Katie Brown weegt nog geen vijftig kilo en ze is ongeveer een 
meter vijftig. Toch verricht ze grootse daden. Ze is namelijk 
een behendig klimmer en met gemak bestijgt ze een 35 meter 
hoge klimwand (dit komt overeen met een gebouw van tien 
verdiepingen).
 Katie houdt wat klimmen betreft van uitdagingen. Ze is 
wereldkampioen en heeft verschillende gouden medailles op 
haar naam staan, die ze won bij de X Games, die in Amerika op 
de televisie zijn uitgezonden.
 Je kunt je voorstellen dat, voor een klein iemand als Katie, 
die klimwanden en hoge rotsen, van ruim twintig keer haar 
lengte, behoorlijk intimiderend zijn. Maar Katie zegt dat haar 
onwrikbare geloof haar de rust geeft, ook al is het soms heel 
gevaarlijk.
 “Ik weet dat ik het nooit had gekund als ik geen christen 
was,” legt ze uit. “Een gezonde dosis angst wordt niet wegge–
nomen door mijn geloof in God als ik aan het klimmen ben, maar 
door mijn geloof kan ik er wel goed mee omgaan. Het haalt de 
druk weg, omdat ik weet dat God mij niet veroordeelt als ik niet 
win. Ik heb dus niets om me zorgen over te maken. Als ik zie hoe 
anderen de strijd aangaan, dan vraag ik me wel eens af of ik het 
zou redden als ik God niet had.”
 Misschien sta jij niet letterlijk voor een steile klimwand, 
maar het is mogelijk dat jij emotioneel of in de relatiesfeer wel 
voor uitdagingen staat. Het is helemaal niet erg als je het gevoel 
hebt dat deze ‘wanden’ in je leven onoverkomelijk zijn, of zelfs 
dat je er bang voor kunt zijn. Zoals Katie al zei wordt een gezonde 
dosis angst niet weggenomen. Dat geldt ook voor de uitdagingen 
in ons leven.
 Net als Katie kun je echter vrede ervaren in de weten–
schap dat God je niet veroordeelt als je de top niet haalt, of als 
je honderd keer opnieuw moet beginnen. God is er meer in 
geïnteresseerd dat je trouw blijft volharden en blijft vertrouwen 
op Zijn liefde voor jou. 
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ALS JE DE EERSTE KEER NIET SLAAGT, 
BLIJF PROBEREN!

Ik ben ervan overtuigd dat mislukkingen bij succes horen. Zoals 
John Maxwel al zei: “We falen voorwaarts.” In de geschiedenis 
zijn talloze voorbeelden te vinden van mensen die beroemd 
zijn geworden omdat ze grootse dingen hebben gedaan, maar 
als we hun leven bestuderen dan zullen we ontdekken dat ze 
ook meermalen faalden. Hun kracht lag niet in de gaven die ze 
hadden, maar in hun vasthoudendheid. Iemand die weigert op 
te geven, zal uiteindelijk slagen. 
 Denk maar eens aan de volgende voorbeelden:

 - Henry Ford ging vijf keer failliet, voordat hij succes had. 
- De superster Michael Jordan werd ooit uit het basket–
ballteam van zijn middelbare school gezet.
- Toen de beroemde filmster Fred Astaire voor het eerst 
auditie deed, zei een medewerker van MGM over hem: 
“Hij kan niet acteren, is al een beetje kaal en kan nauwe–
lijks dansen.”
- Het manuscript van het eerste boek van de bekende 
schrijver Max Lucado werd door veertien uitgevers afge–
wezen, voordat hij iemand vond die het aandurfde om 
hem een kans te geven.
- Een zogenaamde expert op het gebied van het Ameri–
kaanse football zei over Vince Lombardi, de coach en 
meervoudig Super Bowlwinnaar: “Hij heeft nauwelijks 
verstand van football en is niet gemotiveerd.”
- Walt Disney werd ontslagen bij een krant omdat hij geen 
ideeën had. Hij is ook verschillende malen failliet geweest 
voordat hij Disneyland bouwde.
- Toen Abraham Lincoln tot president van de Verenigde 
Staten werd gekozen, werd hij door een krant in zijn eigen 
staat Illinois uitgemaakt voor ‘lomperik’. In het artikel 
werd ook nog gesteld dat het Amerikaanse volk beter af 
zou zijn als hij vermoord zou worden.
- Tegen de jonge Burt Reynolds werd gezegd dat hij niet 
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kon acteren. Zijn vriend Clint Eastwood kreeg te horen, 
dat hij nooit iets zou worden in de filmwereld omdat zijn 
adamsappel te groot was. 

 De mensen die hier zijn genoemd, hebben op hun eigen 
terrein allemaal iets bereikt. Er was echter één ding gemeen: 
volharding. Een ander lichtend voorbeeld van vasthoudendheid 
is de bekende predikant John Wesley. Laten we eens kijken naar 
zijn dagboek …

- Zondagmorgen, 5 mei - gepreekt in St. Anne’s. Ze heb–
ben me gevraagd om niet meer terug te komen.
- Zondagavond, 5 mei - gepreekt in St. Jude’s. Daar mag ik 
ook niet meer komen
- Zondagochtend, 19 mei - gepreekt in St. Iemand Anders. 
De diakenen belegden een speciale vergadering en besloten 
dat ik daar niet meer mag preken.
- Zondagavond, 19 mei - op straat gepredikt. Ik werd 
weggestuurd.
- Zondagochtend, 26 mei - gepreekt in een weiland. Ik werd 
weggejaagd. Tijdens de dienst maakten ze de stier los.
- Zondagochtend, 2 juni - gepredikt aan de rand van de 
stad. Ik werd weggestuurd.
- Zondagmiddag, 2 juni - vanmiddag heb ik gepreekt op 
een grasveld. Er kwamen tienduizend mensen luisteren. 

 Hieruit mag je wel de conclusie trekken dat Wesley 
vasthoudend was. Hij had ook zijn gevoel voor humor 
behouden bij al die afwijzing en mislukkingen. Toch slaagde 
hij uiteindelijk, omdat hij een klassiek voorbeeld is van iemand 
met zelfvertrouwen. Weigeren om op te geven is een van de 
kenmerken van het hebben van zelfvertrouwen. Daarom wil ik 
je aanmoedigen: als je niet direct succes hebt, blijf proberen!


