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INLEIDING

k

Het grootste gedeelte van de inhoud van dit boek werd eerst 
gepresenteerd tijdens verschillende seminars, die als thema 
emoties, emotionele genezing en gezondheid hadden. Ik maakte 
het mijn toehoorders altijd duidelijk dat het niet mijn doel was 
om ze te vertellen hoe ze van hun emoties af konden komen, maar 
hoe ze met hun emoties om konden gaan. Feit is dat niemand 
ooit op het punt zal komen dat hij geen emoties meer heeft of 
geen uitgebreid scala aan emoties meer ervaart. 

We zullen bijvoorbeeld altijd te maken hebben met boos-
heid en dat veroorzaakt bij veel mensen een hoop gevoelens van 
schuld en veroordeling. De reden dat zij die gevoelens hebben, is 
dat zij denken dat christenen nooit boos mogen worden.

De Bijbel onderwijst echter niet dat we nooit boos mogen 
worden, maar wel dat we niet moeten zondigen en dat we onze 
boosheid onder controle moeten houden: Als u boos wordt, zondig 
dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid (…) (Efeziërs 
4:26).
 Op een bepaald moment gaf God mij een echte openbaring 
over dat vers. Op een dag was ik boos geworden op mijn man, 
terwijl ik op het punt stond van huis te vertrekken. Ik voelde me 
opeens erg schuldig en veroordeeld en dacht: ‘Hoe kun jíj op pad 
gaan en gaan preken als je vanmorgen zo boos bent geworden?’ 
 Natuurlijk was ik nog steeds boos, dus die vraag zat me 
dwars. Toen ik erover na begon te denken, toonde de Heer mij 
dit vers in Efeziërs, waar staat dat je boos mag zijn, maar niet 
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mag zondigen.
 God hielp me te begrijpen dat boosheid slechts een 
emotie is. Net als alle andere emoties is deze ons door God Zelf 
met een doel gegeven. Als wij niet boos konden worden, zouden 
we nooit weten wanneer iemand ons verkeerd behandelt. Daar 
is boosheid voor. Net als pijn heeft boosheid als taak ons te 
waarschuwen dat er iets mis is. 
 Net zoals bij alle andere emoties probeert onze vijand 
onze boosheid te gebruiken om ons in zonde te laten vervallen.
 Vaak komen mensen naar me toe voor counseling en dan 
zeggen ze: ‘Er zit een diepe boosheid in mij.’ Deze boosheid is 
vaak een wond, een gevolg van kwetsingen uit de kindertijd. 
In dat geval is de oplossing niet zozeer van de boosheid af te 
komen, als wel naar de wortel te gaan: waarom is die boosheid 
er na al die jaren nog en veroorzaakt zij nog steeds problemen?
 Er hoort een zekere balans te zijn. Het is niet juist om 
te leven met een voortdurende boosheid, net zo min als het 
juist is om te leven met voortdurende pijn. We moeten echter 
niet vergeten dat we mensen zijn, en dat we zijn uitgerust met 
bepaalde emoties, zoals boosheid, die ons door God met een 
reden zijn gegeven. Onze taak is niet om te proberen van die 
emoties af te komen, maar om te leren ermee om te gaan.
 Neem bijvoorbeeld seksuele gevoelens. Stel je voor dat je 
door een tijdschrift of catalogus aan het bladeren bent en je ziet 
een foto van een aantrekkelijk persoon van het andere geslacht. 
Plotseling ervaar je een seksuele emotie. Betekent dit dat je 
pervers bent en dat er iets ernstig mis is met jou? Betekent dit 
dat je niet echt gered bent – dat je niet echt van God of je partner 
houdt? 
 Nee, het betekent gewoon dat je een mens bent en 
onderhevig aan al die zelfde emotionele gevoelens en reacties 
die ook andere mensen ervaren. Wat telt, is hoe jij ermee omgaat.
 God rust ons uit met allerlei gevoelens, ook seksuele. 
Als christen is het niet onze taak om onszelf van die seksuele 
gevoelens te ontdoen, noch hoeven we ons schuldig te voelen 
dat we ze hebben, maar we dienen te leren hoe we ze op de juiste 
manier kunnen uiten – op de juiste manier met de juiste persoon 
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– met de huwelijkspartner die God ons gegeven heeft. We dienen 
ook te leren, met Gods hulp, hoe we die gevoelens onder controle 
kunnen houden, totdat, maar ook terwijl we getrouwd zijn.
 Romeinen 6:2 vertelt ons dat christenen dood zijn voor de 
zonde. Er staat niet dat de zonde dood is! De zonde presenteert 
zichzelf nog steeds, in eerste instantie als een verleiding, en als 
we toegeven aan die verleiding als een volwaardig probleem. 
Ik raad je aan om het zesde hoofdstuk van Romeinen in zijn 
geheel te lezen. Als je dat doet, zul je zien dat het onze opdracht 
is om zonde te weerstaan in de kracht van de Heilige Geest. 
Er wordt ons niet gezegd dat we nooit zullen voelen, maar er 
wordt ons opgedragen ons lichaam niet langer aan te bieden als 
instrumenten voor de zonde. 
 Het is belangrijk om te onthouden dat emoties niet zullen 
verdwijnen en weggaan. Ze zullen er altijd zijn. We moeten hun 
bestaan niet ontkennen of ons er schuldig over voelen. In plaats 
daarvan dienen we ze de juiste richting op te sturen. We dienen 
onze natuurlijke gevoelens het recht te ontzeggen om over ons te 
heersen, maar het is niet de bedoeling ze te ontkennen.
 Zoals we later zullen zien, leert de Bijbel ons om in balans 
te zijn. Wij hebben vaak de neiging om van het ene uiterste in 
het andere te vallen. Óf we proberen helemaal geen emoties te 
hebben óf we geven, gepast of ongepast, uitdrukking aan elke 
emotie die we ervaren. De meerderheid van de mensen lijkt 
ofwel overdreven emotioneel, ofwel emotieloos te zijn. Wat er 
echt nodig is, is balans – het vermogen om emoties te tonen als 
ze positief en opbouwend zijn en ze te beheersen als ze negatief 
en destructief zijn. 
 Als we boos en gefrustreerd zijn over iets in ons leven, 
vieren we onze boosheid en frustratie vaak bot op iemand anders 
– meestal onze partner, kinderen of mensen die dicht bij ons 
staan. Het probleem is niet zozeer onze boosheid en frustratie, 
als wel ons gebrek aan beheersing.
 Een ander voorbeeld is geduld – of het gebrek daaraan. 
Ik heb van nature de neiging heel ongeduldig te zijn. Ik wil dat 
dingen afgehandeld worden, ik wil dat ze op de juiste manier 
afgehandeld worden en ik wil dat ze onmiddellijk afgehandeld 



8

worden. Ik wil niemand iets twee keer hoeven zeggen – en zeker 
niet drie keer!
 Hoe meer ik echter lees over Jezus en Zijn zachtmoedigheid, 
nederigheid, vriendelijkheid en geduld, hoe meer ik ernaar 
verlang om niet door ongeduld te worden beheerst. Dus ik werk 
al heel lang samen met de Heilige Geest om die emotie op de 
juiste manier in balans te brengen.
 Het belangrijkste is om te begrijpen wat emoties zijn, en 
te herkennen dat we ze hebben omdat God ze ons gegeven heeft. 
Vervolgens moeten we er op de juiste manier mee om leren gaan, 
in plaats van ze klakkeloos te uiten en ons er vervolgens schuldig 
en veroordeeld over te voelen.
 We dienen een God die blij is met elke poging die wij 
als gelovigen in Jezus Christus ondernemen om Zijn kant op te 
gaan. God is niet iemand die moeilijk te behagen is. Hij verwacht 
niet van ons dat we helemaal volmaakt zijn. Hij verwacht 
alleen van ons dat we Zijn kant op blijven bewegen en in Hem 
blijven geloven, dat we Hem in ons laten werken om ons in 
overeenstemming met Zijn wil en wegen te brengen. 
 De boodschap op deze bladzijden is simpel: er is niets 
mis met emoties, zolang ze in bedwang worden gehouden. De 
Heer bracht me ertoe dit boek te schrijven, om jou te helpen om 
grip op je emoties te krijgen.







11

HOOFDSTUK 1

GEVOELENS DE BAAS 
WORDEN

k

Er	 zijn	 meerdere	 definities	 van	 het	 woord	 ‘emoties’.	 Volgens	
Webster’s Dictionary komt deze term van het Latijnse 
grondwoord ex-movere, wat ‘een stapje opzij doen’ betekent.1

	 Ik	vind	die	definitie	heel	interessant,	want	dat	is	precies	
wat vleselijke, niet gekruisigde emoties proberen te doen – ons 
ertoe bewegen een stapje opzij te doen, weg van de wil van God.
 Sterker nog, dat is het plan dat onze vijand voor ons leven 
heeft: ons te laten leven vanuit onze natuurlijke gevoelens, zodat 
we nooit in de Geest zullen wandelen.
 Het woordenboek zegt ook dat emoties ‘complexe, 
gewoonlijk sterke, subjectieve reacties’ zijn, ‘waar fysiologische 
veranderingen mee gepaard gaan als voorbereiding op actie’.2 Dat 
is waar. Vanwege hun complexiteit zijn emoties niet makkelijk 
uit te leggen, wat het soms moeilijk maakt ermee om te gaan. 
 Soms gebeurt het bijvoorbeeld dat de Heilige Geest ons 
ertoe leidt iets te doen. Vervolgens raken onze emoties erbij 
betrokken en worden we er helemaal opgewonden over. We 
beleven die emotionele steun als een bevestiging van Gods wil.
 In andere gevallen zal de Heer ons ertoe bewegen 
iets te doen, maar onze emoties willen er niets van weten en 
bieden geen enkele steun. Dan is het moeilijker om God te 
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gehoorzamen. Wij zijn heel sterk afhankelijk van de steun die we 
van onze emoties ervaren. Als we niet voldoende inzicht hebben 
in het wisselvallige karakter van emoties, dan kan de vijand die 
emoties – of het gebrek eraan – gebruiken om ons uit Gods wil 
te houden. Ik ben ervan overtuigd dat niemand ooit in Gods wil 
en uiteindelijk in overwinning zal wandelen, als hij zijn emoties 
zeggenschap geeft.

EMOTIES OF GOD?

Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie 
verstandig is, zal wijze raad verwerven. 

Spreuken 1:5, HSV

Omdat we soms mogen genieten van onze emoties en de steun 
die ze ons bieden, en onze emoties ons op andere momenten 
tegenwerken, is het vaak moeilijk mensen te leren hoe ze kunnen 
onderscheiden wanneer ze van God horen en wanneer ze naar 
hun emoties luisteren. 
 Als we het gevoel krijgen dat we iets weg moeten geven, 
betekent dat niet noodzakelijk dat het God is die ons dat ingeeft. 
Ik vind het heerlijk om mensen dingen te geven. Er zijn echt maar 
weinig dingen waar ik meer vreugde aan beleef, maar ik heb 
moeten leren dat het mensen niet altijd helpt als je hun iets geeft. 
Sterker nog, het kan hen beschadigen doordat het belemmert 
wat God in hun leven probeert te doen. 
 Als mensen bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheid niet 
nemen en geen zorg dragen voor wat ze hebben, dan zal God hen 
in een behoeftige positie houden, totdat ze leren zorg te dragen 
voor hun bezittingen. De persoon die zich laat leiden door 
emoties zal wanneer hij een nood ziet, ertoe bewogen worden 
daaraan tegemoet te komen, zonder zich af te vragen of dat wijs 
is. 
 In het eerste hoofdstuk van Spreuken staat dat we 
met wijsheid te werk moeten gaan. Als we dit bijbelse advies 
niet opvolgen, kunnen we mensen belemmeren in hun 
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volwassenwording en in het nemen van hun persoonlijke 
verantwoordelijkheid. 
 We moeten echter ook de andere kant van het verhaal in 
overweging nemen. Misschien is er iemand die nog niet helemaal 
volwassen is in de Heer en die nog veel moet leren. Hij heeft een 
nood, maar zijn nood is ontstaan doordat hij niet weet hoe hij 
moet handelen. God kan ons er evengoed toe leiden om iemand 
in deze situatie te helpen, want we hebben allemaal bemoediging 
nodig terwijl we groeien in de Heer.
 We creëren allemaal puinhopen in ons leven doordat we 
Gods wegen niet kennen. Zelfs als we Zijn wegen beginnen te 
leren kennen, duurt het desondanks nog een hele tijd voordat 
alle negatieve situaties in ons leven worden omgekeerd in 
positieve situaties. We kunnen elkaar enorm van dienst zijn door 
gevoelig te zijn voor de leiding van de Heilige Geest, om elkaar 
op allerlei manieren te kunnen helpen. Emotioneel bewogen zijn 
staat niet gelijk aan geleid worden door de Heilige Geest. Emoties 
zouden altijd aan wijsheid ondergeschikt moeten zijn! Als wijsheid 
het groene licht geeft, kunnen we ons plan doorzetten.
 Een voorbeeld. We houden allemaal van onze kinderen 
en weten hoe moeilijk het is om te zien dat ze missen wat ze 
nodig hebben of wat ze graag willen. Als wij in staat zijn om in 
die dingen te voorzien, willen de meesten van ons daar iets aan 
doen. Dit is meestal ook heel goed. Het is goed om onze kinderen 
te helpen en hun te laten weten dat we er voor hen zullen zijn als 
ze ons nodig hebben, maar als we hen redden uit elke moeilijke 
situatie kunnen we hun volwassenwording belemmeren. 
Worstelingen maken deel uit van het noodzakelijke proces naar 
volwassenheid. 
 Een tijd geleden las ik dat een adelaarsjong, wanneer het 
nog in het ei zit, een klein scherp tandje aan het uiteinde van 
zijn snavel ontwikkelt. Het gebruikt deze tand om heel vaak 
tegen de schaal te tikken, totdat die uiteindelijk openbreekt. 
Dit proces duurt lang en vraagt om volharding. Soms proberen 
goedbedoelende mensen te helpen door de schaal open te breken. 
Dit kan het adelaarsjong echter het leven kosten. 
 Net als adelaars hebben jonge mensen het nodig om te 
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ervaren wat het is om te worstelen, om hen voor te bereiden op 
het leven. We dienen onze kinderen te helpen, maar niet in die 
mate dat we hun volwassenwording belemmeren.

EMOTIONELE MENSEN

Een emotioneel mens is iemand die snel beïnvloed of 
bewogen wordt door emoties. Het is goed om onszelf en onze 
persoonlijkheid te kennen. Sommige mensen worden meer 
geleid door emoties dan anderen, en als je dit weet, kan dat je in 
het leven een hoop hartzeer en pijn besparen.
 Zelfs als we niet tot die categorie behoren, hebben we 
allemaal emoties en lopen we het gevaar om ons daardoor te 
laten leiden. Misschien staan we op een ochtend gedeprimeerd 
op en laten we ons de rest van de dag door dat gevoel leiden.
 De volgende dag worden we misschien boos wakker – 
met	een	gevoel	alsof	we	iemand	eens	flink	de	waarheid	willen	
zeggen – en uiteindelijk doen we dat ook. Andere keren kan het 
zijn dat we wakker worden met gevoelens van zelfmedelijden 
met als gevolg dat we de hele dag in een hoekje zitten huilen.
 Als we het toelaten, zullen gevoelens problemen 
veroorzaken, die ertoe leiden dat we ons uit Gods wil bewegen, 
de wil van de misleider – de duivel – in.
 Een groot deel van mijn leven heb ik verspild aan het 
volgen van mijn gevoelens. Als ik gedeprimeerd wakker werd, 
was ik de hele dag gedeprimeerd. Ik wist indertijd niet dat ik 
deze emoties kon weerstaan. Nu besef ik dat ik een lofgewaad aan 
kan trekken, zoals de Bijbel onderwijst (Jesaja 61:3, NBG). Ik kan 
zingen of naar muziek luisteren, waardoor ik kan vechten tegen 
het negatieve gevoel dat het liefst de hele dag de baas over mij 
wil spelen.
 We moeten leren ons van onze emoties bewust te zijn 
en weten hoe we er op de juiste manier mee om kunnen gaan. 
Een van de manieren waarop we dat kunnen doen, is door de 
verschillende persoonlijkheidstypes of temperamenten en hun 
reacties op vergelijkbare situaties te bestuderen.
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DE VIER TEMPERAMENTEN

Net zoals er vaak gezegd wordt dat het ene temperament 
emotioneler is dan het andere, wordt er vaak gedacht dat 
vrouwen meer geneigd zijn tot sterke emoties dan mannen. 
Volgens een theorie die ver teruggaat in de geschiedenis, zijn er 
vier verschillende temperamenten, die alle vier een eigen naam 
hebben.
 Het eerste is het cholerische temperament. Cholerici zijn 
geboren leiders. Hun sterke persoonlijkheid wil heersen. Een van 
de sterke kanten van mensen met een cholerische persoonlijkheid 
is dat ze meestal een heleboel voor elkaar krijgen. Een van hun 
zwakheden is dat ze neigen tot overheersen.
 Cholerici zijn normaalgesproken zeer doelgericht. Ze 
worden gemotiveerd door nieuwe ideeën en uitdagingen. Ik 
ben een typische cholericus. Wanneer de Heer mij een project 
geeft, word ik helemaal enthousiast en haast ik me naar mijn 
echtgenoot, die een totaal andere persoonlijkheid heeft dan ik.
 Dave heeft het tweede temperament; dat van een 
flegmaticus. Flegmatici tonen gewoonlijk maar weinig of zelfs 
helemaal geen emoties. Het is interessant dat een cholericus vaak 
trouwt	met	een	flegmaticus.	
 In ons huwelijk werden wij altijd gek van de verschillen 
in onze persoonlijkheid, totdat we Gods plan daarin zagen. 
Dave is sterk op gebieden waar ik zwak ben en ik ben sterk op 
gebieden waar hij zwak is. Tegenwoordig geloof ik dat God 
tegenovergestelde types samenbrengt opdat ze elkaar kunnen 
aanvullen, maar Dave en ik hadden wat tijd nodig voordat we 
leerden elkaar te accepteren en te werken met onze verschillen.
 Een voorbeeld daarvan is dat ik soms helemaal enthousiast 
over iets naar Dave toeging en hij reageerde met: ‘We zullen wel 
zien.’ Op zulke momenten kon ik hem wel slaan, totdat ik leerde 
hem te begrijpen. Ik reageerde vanuit emotie en hij vanuit rede. 
Ik keek naar het avontuur dat iets met zich meebracht en hij naar 
de verantwoordelijkheden. Ik schreeuwde vaak tegen hem: ‘Kun 
je nou nooit eens ergens enthousiast over zijn?’
 We gingen naar dynamische, charismatische gemeentes 
en als ik uit de dienst kwam, zei ik vaak: ‘Wauw! Voelde je de 
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aanwezigheid van God daar niet?’ 
 Dave zei dan: ‘Nee, ik voelde niks.’ Hij wist dat God er 
was, maar hij baseerde Gods aanwezigheid niet op zijn gevoelens. 
Ik heb lang gedacht dat de man emotioneel dood was.
 We zijn allebei veranderd nu God jaren aan ons heeft 
gesleuteld. We zijn nu meer in balans. Ik word niet meer zo 
gedreven door emoties en hij reageert wat enthousiaster als ik 
ergens oprecht enthousiast over ben.
	 Voor	de	mensen	met	flegmatische	persoonlijkheden	is	het	
goed om te onthouden dat ze hun geloof moeten tonen en een 
poging moeten doen om wat emotie te laten zien. Het kan heel 
saai zijn om samen te leven met een persoon die overal laconiek 
over doet. 
 Als jij rustig van aard bent, kan het nodig zijn je grenzen 
te verleggen omwille van de mensen in je leven. We leven vanuit 
liefde als we onszelf opofferen en de dingen doen die anderen 
van ons nodig hebben.
 Aan de andere kant, als je meer op mij lijkt en de neiging 
hebt om, op het agressieve af, enthousiast te worden over de 
nieuwe dingen waarbij je betrokken bent, dan moet je misschien 
leren om je emoties een toontje lager te laten zingen om stabieler 
te worden. Vergeet niet dat het moeilijk is voor iemand die meer 
serieus en nuchter is dan jij om jou te volgen, omdat hij of zij echt 
niet voelt wat jij voelt. De oplossing is uiteraard balans, maar 
daar zullen we later op ingaan.
 Iemand met het derde temperament wordt een 
sanguinicus genoemd. Dit is het meest emotionele temperament 
van allemaal. De sanguinicus is levendig en lijkt door het leven 
te stuiteren. Je kunt het meteen merken als er een sanguinicus de 
kamer binnenkomt. Zijn stem klinkt boven alle andere uit: ‘O, ik 
vind het zo geweldig om hier te zijn!’
 De sanguinicus werkt de cholericus vaak op de zenuwen 
vooral mij! Ik ben het serieuze, doelgerichte type dat altijd een 
plan heeft en zich in die richting beweegt. Als er een sanguinicus 
komt binnenstuiteren, stoort mij dat regelmatig. De sanguinicus 
heeft het meestal echter niet eens in de gaten. Omdat hij zo 
overloopt van plezier en energie, heeft hij gewoonlijk nergens 
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oog voor.
 Sanguinici trouwen vaak met iemand die het vierde 
temperament heeft: de melancholicus. Je kunt wel raden dat 
melancholici veelal degenen zijn die het meeste worstelen 
met depressie. Het zijn de diepe mensen; de denkers, de 
organisatoren. Ze zijn zo georganiseerd dat ze hun kruidenrekjes 
alfabetisch ordenen. Ze strikken hun schoenveters en stoppen 
die in de schoenen voordat ze zorgvuldig in de kast worden 
gezet. Ze geloven dat er voor alles een plek is en dat alles op zijn 
plek hoort te staan.
 Sanguinici, echter, hebben heel vaak weinig discipline, 
en daar kunnen de melancholische types natuurlijk heel moeilijk 
mee omgaan. Melancholici zijn heel nette mensen. Ze hebben 
altijd een plan, maar uiteindelijk trouwen ze meestal met 
sanguinici die het niets kan schelen of er nu wel of geen plan is. 
Zelfs als ze een plan hadden, zouden sanguinici het niet langer 
dan vijf minuten onthouden. Het zijn de mensen die hun auto 
op een parkeerterrein of in een parkeergarage zetten en zich dan 
niet kunnen herinneren waar ze hem hebben neergezet!
 Denk je dat een sanguinicus zich daar druk over maakt? 
De dame die ik kende deed dat in ieder geval niet. Zij vond het 
grappig! Nu heeft ze een nieuw verhaal dat ze kan vertellen op 
al de feestjes waarop ze verzeild raakt.
 Hoe jij en ik reageren op emoties hangt, zoals je kunt 
zien, tot op zekere hoogte af van het type persoonlijkheid of 
temperament	dat	ons	het	beste	beschrijft:	cholerisch,	flegmatisch,	
sanguinisch of melancholisch. De meesten van ons zijn een mix 
van twee of meer van de persoonlijkheidstypen. 
 Het helpt echt om jezelf goed te kennen. Er is een aantal 
goede christelijke boeken beschikbaar over dit onderwerp: De 
Geest en ons Temperament door Tim LaHaye en Your Personality 
Tree door Florence Littauer.
 Vergeet nooit dat we kunnen leren onze zwakheden 
onder controle te krijgen door de kracht van de Heilige Geest, en 
dat we door dit te doen stabiele individuen kunnen worden, die 
niet door de duivel kunnen worden gemanipuleerd.
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EMOTIONALITEIT

Het woord ‘emotionaliteit’ wordt vaak gebruikt om de neiging 
te beschrijven om ‘te veel op emoties te vertrouwen of er te veel 
waarde aan te hechten.’3 Het	wordt	 vaak	 gedefinieerd	 als	 een	
‘overdreven vertoon van emoties.’ 
 Een overdreven emotioneel persoon is ‘iemand wiens 
gedrag (...) wordt bepaald door emoties en niet door verstand.’4

 Ik geef de mensen die mijn seminars over dit onderwerp 
bijwonen altijd de opdracht om het boek Spreuken te lezen en 
daarin de verzen op te zoeken die emotie met wijsheid vergelijken. 
Hierdoor kunnen ze ontdekken dat een van de verschillen tussen 
wijsheid en emotie de juiste timing is.
 Wijsheid wacht altijd op het juiste moment om te 
handelen, terwijl emotie altijd meteen actie wil! Emotionaliteit 
betekent haastig zijn en je geroepen voelen tot onmiddellijke 
actie. Wijsheid daarentegen heeft het inzicht om te bepalen hoe 
een beslissing de toekomst zal beïnvloeden. Emoties houden zich 
namelijk alleen maar bezig met wat er op het moment gebeurt.
 Hoe vaak heb jij in verhitte toestand iets gezegd of gedaan 
en dan later diepe, diepe spijt gevoeld over je snelle actie?
 ‘O, had ik mijn mond maar dichtgehouden!’
	 Het	 is	 ongelooflijk	 hoeveel	 schade	 één	 emotionele	
uitbarsting kan veroorzaken! 
 Op een keer, in de tijd dat ik probeerde te leren mijn tong 
in bedwang te houden en mijn man niet van repliek te dienen, 
liet ik me zo meeslepen door mijn emoties dat de Heer tegen me 
moest zeggen: “Joyce, nu is het genoeg! Ik wil geen woord meer 
horen!” Ik ging snel uit de kamer weg, rende door de gang en 
sloot mezelf op in de badkamer. Ik was zo overstuur dat ik mijn 
gezicht in een handdoek begroef en het erin uitschreeuwde! Soms 
heeft ons vlees zo’n sterke grip op ons gekregen, dat er behoorlijk 
vastberaden stappen voor nodig zijn om die te doen verslappen. 
Daarom moeten we leren vechten tegen onze ongedisciplineerde 
emoties en ze onderwerpen aan de wil van God.
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VECHTEN TEGEN EMOTIES

Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want 
indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus 
tevergeefs gestorven. 

Galaten 2:21, NBG

 In het begin zal het niet makkelijk zijn om je emoties te 
overwinnen. Dat is het nooit. Wanneer wij beginnen los te breken 
uit welke gewoonte dan ook, staat ons een worsteling te wachten. 
We moeten een innerlijke strijd leveren en het uitroepen naar God: 
‘Heer, help me, help me!’ Het is zo geweldig om te weten dat de 
Heilige Geest altijd bij ons is om ons bij te staan en te helpen. 
 Als jij weet dat je jezelf hebt overgegeven aan een slechte 
gewoonte, zoals eten als je emotioneel bent, dan moet je in jezelf 
zeggen als je aan tafel gaat: ‘Heilige Geest, help me om niet te 
veel te eten.’ Als je in een restaurant zit en iedereen aan jouw 
tafel bestelt een dessert, en jij voelt hoe je begint te verslappen, 
dan kun je het uitroepen: ‘Heilige Geest, help me, help me!’
 Ik heb gemerkt dat ik iedere keer faal als ik alleen op pure 
wilskracht of vastberadenheid vertrouw, maar als ik vastberaden 
ben verleidingen te weerstaan door een beroep te doen op de 
kracht van de Heilige Geest, dan vind ik de kracht die ik voor 
overwinning nodig heb.
 Ik heb ontdekt dat de Heer niet alles voor ons doet in dit 
leven. Het is geen kwestie van gewoon iemand vinden die ons de 
handen kan opleggen en voor ons kan bidden dat we vrij zullen 
worden van al onze gebondenheden. Wij hebben hier zelf ook 
een rol in, met ons denken en met onze wil. Er is een combinatie 
van geloof en actie nodig.
 De apostel Paulus zei dat hij de genade van God niet 
tevergeefs had aangenomen. (Galaten 2:21, NBG) Hij bedoelde 
daarmee dat hij niet verwachtte dat God alles voor hem zou 
doen, zonder dat hij ook zijn deel zou doen. God stelt ons in 
staat te doen wat we moeten doen, maar we moeten wel de juiste 
keuzes maken. 
 De schrijver van het boek Spreuken vertelt ons: Het beginsel 
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van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf 
inzicht! (Spreuken 4:7, HSV.) Met andere woorden, we moeten 
door de leugens heen kijken die onze vijand ons in gedachten 
brengt en verder kijken dan de gevoelens die hij in ons opwekt. 
We moeten onze ogen gericht houden op het Woord van God 
en doen wat dat zegt – niet op wat we willen doen vanwege de 
gevoelens die we ervaren.
 Als jij iemand wilt worden, die is toegewijd aan het 
Woord van God, dan zul je moeten leren om door de Geest geleid 
te worden en niet door je emoties. 
 Telkens wanneer er een emotie in mij opkomt, dan test ik 
die om te zien of zij overeenstemt met het Woord van God. Als 
dat niet zo is, dan toont de Heilige Geest me dat, en weersta ik de 
emotie.
 Dat is de manier waarop we vechten tegen onze emoties; 
– we gebruiken onze wil en beslissen om Gods Woord te volgen 
in plaats van onze emoties.

EMOTIELOOSHEID

Emotieloosheid betekent: ‘emoties ontbreken – is niet in staat 
emotie te tonen; iemand die geen emoties ervaart, of heel weinig.’5

 Als mensen erg gekwetst zijn in hun verleden, dan 
ontwikkelen ze vanbinnen vaak een harde kern en trekken ze 
hoge muren op om zichzelf tegen kwetsingen te beschermen. 
Ze hebben misschien al dezelfde gevoelens die anderen hebben, 
maar zijn niet in staat die te tonen. Soms zijn ze zelfs zo gekwetst 
dat ze afgestompt raken en niet in staat zijn om nog iets te voelen. 
In beide gevallen is er genezing nodig.

VERHARDE EN ONBETEUGELDE EMOTIES

Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer 
de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun 
geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven 
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met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem 
gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over 
aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze 
praktijken. 

Efeziërs 4:17-19

 De Heer richtte mijn aandacht op deze passage over 
ongelovigen en toonde me er twee dingen over. Ten eerste staat 
er dat ongelovigen zo afgestompt zijn dat ze niets meer voelen. 
In hetzelfde vers staat echter ook dat ze zich overgeven aan 
losbandigheid.
 Terwijl ik hierover nadacht, toonde de Heer me dat zulke 
mensen het punt voorbij zijn waarop ze hun gevoelens in goede 
banen kunnen leiden.
	 God	 geeft	 ons	 gevoelens	 voor	 een	 specifiek	 doel	 en	
specifieke	 toepassing	 in	 onze	wandel	met	Hem.	 In	 deze	 tekst	
gaat het echter om mensen die zodanig verhard zijn geraakt, 
dat ze voorbij het punt zijn waarop ze hun gevoelens voor de 
juiste doelen gebruiken. Satan heeft hen ertoe gedreven om 
rebellerende levens te leiden en te doen waar ze zin in hebben.
Wat is tegenwoordig de houding van de wereld? ‘Als het goed 
voelt, doe het dan!’
 Zo horen wij niet te leven.

JESUS EN EMOTIES

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze 
zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in 
elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij 
niet vervallen is tot zonde. 

Hebreeën 4:15

Volgens dit vers ervoer Jezus iedere emotie en leed hij onder ieder 
gevoel waar jij en ik onder lijden, echter zonder te zondigen. 
Waarom zondigde Hij niet? Omdat Hij niet toegaf aan Zijn 
verkeerde gevoelens. Hij wist wat het Woord van God op ieder 
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gebied van het leven zei, want voordat Hij aan Zijn bediening 
begon, besteedde Hij jaren aan de studie ervan.
 In de Bijbel staat over Jezus als kind: Het kind groeide op, 
werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem 
(Lucas 2:40). Dus tegen de tijd dat Hij twaalf jaar oud was, dacht 
Hij dat Hij oud genoeg was om naar de tempel in Jeruzalem te 
gaan en in het huis van Zijn Vader te zijn (zie Lucas 2:41-52). 
Er volgden echter nog heel wat leerjaren voordat Hij aan Zijn 
werkelijke bediening kon beginnen.
 Wij zullen nooit nee kunnen zeggen tegen onze gevoelens 
als we geen sterke kennis van het Woord van God hebben en het 
Woord niet in ons hart leeft. Jezus had dezelfde gevoelens als wij, 
maar Hij zondigde nooit door er aan toe te geven.
 Als ik door iemand gekwetst ben en ik voel me boos of 
overstuur, dan is het zo’n troost voor mij om mijn gezicht en 
handen naar de Heer te kunnen opheffen en te zeggen: ‘Jezus, 
ik ben zo blij dat U begrijpt wat ik op dit moment ervaar en dat 
U mij niet veroordeelt omdat ik mij zo voel. Ik wil mijn emoties 
de vrije loop laten. Help mij, Heer, om er overheen te komen. 
Help me om de mensen die mij verkeerd hebben behandeld te 
vergeven en hen niet te minachten, te vermijden of te proberen 
het hun betaald te zetten voor de schade die ze mij berokkend 
hebben. Help mij om me niet veroordeeld te voelen, door te 
denken dat ik me niet zo zou moeten voelen.’
 De oplossing is niet om te denken: ‘Ik zou deze gevoelens 
niet moeten hebben.’ De oplossing is om het uit te roepen naar 
God en de vrucht van de Geest die zelfbeheersing heet te tonen 
(Galaten 5:23).
 Jij en ik hoeven ons niet veroordeeld te voelen omdat we 
negatieve gevoelens hebben. Jezus begrijpt dat. Zijn voornaamste 
zorg is dat we op het punt komen waar we net als Hij zijn: 
nederig, zachtmoedig, deemoedig en bescheiden. Hij wil dat wij 
medeleven, begrip en een zacht hart ontwikkelen.
 Omdat ik in mijn kindertijd heel erg gekwetst was, 
ontwikkelde ik een harde kern en trok ik hoge muren op om me 
heen om mezelf te beschermen, net zoals ik eerder beschreef. 
Ik verhardde en raakte afgestompt vanbinnen. Ik leerde echter, 
en leer nog steeds, dat elke persoonlijkheid, hoe gekwetst of 
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kwetsend ook, naar vriendelijkheid en zachtmoedigheid geleid 
kan worden.
 Wat onze vroegere ervaringen of huidige gevoelens ook 
zijn, we dienen medeleven te tonen aan anderen. We horen blij 
te zijn met wie zich verblijden, en te huilen met hen die huilen 
(Romeinen 12:15).
 Een van de dingen die Jezus aan mensen gaf en vandaag 
de dag ook aan ons geeft, en wat wij ook aan anderen dienen te 
geven, is begrip.
 Wat iemand ons ook aandoet of heeft aangedaan, we 
dienen de volgende boodschap aan hen over te brengen: ‘Ik 
begrijp wat je doormaakt. Ik begrijp hoe je je voelt. Laat me je 
echter ook vertellen wat het Woord van God zegt. Je hoeft niet te 
blijven zoals je bent.’ Gekwetste mensen kwetsen mensen, maar 
liefde kan hen genezen en veranderen. 
 Satans bedoelingen zijn duidelijk. Hij wil dat we zo 
innerlijk verhard en afgestompt raken, dat we niet meer in staat 
zijn om te voelen of gevoelig te zijn voor de noden van mensen.
 God wil dat we gevoeliger worden voor de emoties en 
noden van anderen en minder gevoelig voor onze eigen emoties 
en noden. Hij wil dat we onszelf in Zijn handen plaatsen en Hem 
voor ons laten zorgen, terwijl wij vriendelijkheid en medeleven 
en gevoeligheid tonen aan andere mensen. 
	 Als	gelovigen	horen	we	niet	door	onze	gevoelens	geléid	
maar er wel door bewógen te worden, om medeleven en begrip 
te tonen aan mensen in nood. Dat is het doel en het juiste gebruik 
van gevoelens en emoties, (…) zodat wij door de troost die wijzelf 
van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven (2 
Korintiërs 1:4).

GEVOEL OF BESLISSING?

Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; 
zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. 

Lucas 22:44
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Gevoelens maken deel uit van de ziel, weet je nog? Van de ziel 
wordt vaak gezegd dat hij bestaat uit het verstand, de wil en de 
emoties.
 Als gelovigen wordt ons niet opgedragen om op te 
houden met denken, maar wel om ons denken te vernieuwen.
 Als gelovigen wordt niet van ons gevraagd dat we geen 
beslissingen meer nemen of naar niets meer mogen verlangen. Er 
wordt ons alleen gevraagd om onze wil aan God over te geven en 
het besluit te nemen om te doen wat Hij wil, in overeenstemming 
met de leiding van de Heilige Geest.
 Hetzelfde geldt voor emoties. Als gelovigen wordt niet 
van ons gevraagd om onze gevoelens op te geven, maar ze op de 
juiste manier tot uitdrukking te brengen.
 Jezus had geen zin om naar het kruis te gaan, maar Hij 
bood weerstand aan dit gevoel en onderwierp het aan Zijn 
hemelse Vader.
 In Getsemane voerde Jezus een grote strijd in Zijn ziel om 
de verleiding van Zijn gevoelens het hoofd te kunnen bieden, 
zodat Hij Gods wil kon vervullen.

EMOTIES TOETSEN

Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardigen 
tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een 
rechtvaardige God. 

Psalm 7:10

Hier in Psalm 7:10, en ook in Openbaringen 2:23 (...) dat ik het ben 
die hart en ziel van de mens doorgrondt (…), lezen we dat God een 
God is Die onze emoties toetst. Wat betekent het woord ‘toetsen’ 
in deze context? Het betekent ‘testen tot iets gezuiverd is’.6

 Een paar jaar geleden hoorde ik God zeggen: ‘Joyce, ik 
ga jouw emoties toetsen.’ Ik had daar nog nooit van gehoord. Ik 
wist niet eens dat de bovenstaande teksten in de Bijbel stonden, 
dus ik ging gewoon verder met mijn leven.
 Ongeveer zes maanden later leek het net alsof ik in 
emotioneel opzicht plotseling een wrak geworden was. Ik moest 



25

om alles huilen en was erg kwetsbaar. 
 Ik dacht: ‘Wat is het probleem? Wat is er aan de hand?’ 
 Toen herinnerde de Heer mij aan wat Hij eerder had 
gezegd: ‘Ik ga jouw emoties toetsen.’ Hij leidde me naar Psalm 
7:10 en Openbaring 2:23 en hielp me te begrijpen wat Hij voor 
mijn eigen bestwil aan het doen was. 
 Wie je ook bent, er zullen tijden zijn waarin je emotioneler 
bent dan anders. Het kan voorkomen dat je op een ochtend 
wakker wordt en je voelt alsof je in tranen wilt uitbarsten en 
zonder reden wilt huilen. Dat kan een week duren of langer. Je 
denkt misschien: ‘Wat is mijn probleem?’
 In zulke periodes moet je voorzichtig zijn, want je 
gevoelens zullen gemakkelijk gekwetst kunnen worden. Het 
minste of geringste brengt je van de kaart.
 Er zijn momenten geweest in mijn leven dat ik biddend 
ging slapen en me echt goed voelde, maar toch de volgende 
ochtend wakker werd met een gevoel alsof ik de hele nacht 
nagelbijtend had doorgebracht! Ik stond dan met zo’n slecht 
humeur op dat als er mensen bij me in de buurt kwamen of mijn 
pad kruisten, ik hun een klap om de oren wilde geven!
 Wat moeten we doen als we merken dat dit gevoel de kop 
opsteekt? Ten eerste moeten we ons niet veroordeeld gaan voelen. 
Ten tweede moeten we niet eens proberen uit te vinden wat er 
aan de hand is. Wat we zouden moeten doen is gewoon zeggen: 
‘Dit is een van die keren dat mijn emoties worden getoetst. Ik ga 
God vertrouwen en van Hem leren hoe ik ze kan beheersen.’ 
 Hoe zullen we ooit leren onze emoties in bedwang te 
hebben, tenzij God ons toestaat door moeilijke tijden heen te 
gaan?
 Vergeet niet dat de Bijbel zegt dat God nooit zal toelaten 
dat we zwaarder beproefd worden dan we kunnen verdragen 
(zie 1 Korintiërs 10:13.) Als de Heer zulke tijden van toetsing niet 
in ons leven laat plaatsvinden, dan zullen we nooit leren hoe we 
met de vijand moeten afrekenen wanneer híj ze in ons leven laat 
plaatsvinden – en dat doet hij vroeg of laat.
 Tijden van toetsing zijn tijden om te leren.
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EMOTIES EN VERMOEIDHEID

(…) en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar 
ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de 
dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn 
leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. 

1 Koningen 19:4

Ik heb vaak gehoord dat er op een emotioneel hoogtepunt 
geregeld een emotioneel dieptepunt volgt.
 We zien dit in het leven van Elia de profeet, in 1 Koningen. 
De ene dag staat hij op de berg Karmel en zet alle priesters van Baäl 
voor schut door vuur uit de hemel naar beneden te roepen (een 
emotioneel hoogtepunt). Vervolgens zien we hem een dag later in 
de woestijn onder een bremstruik zitten, terwijl hij God vraagt om 
hem te laten sterven omdat hij zich zo terneergeslagen voelt.
 In mijn eigen leven het ik gemerkt dat ik mijzelf helemaal 
geef – geestelijk, emotioneel en mentaal – wanneer ik tijdens mijn 
samenkomsten bid voor mensen. Ik word zo enthousiast als ik 
zie wat God aan het doen is door middel van die bijeenkomsten, 
mijn radio- en televisie-uitzendingen, en andere outreaches die 
we doen.
 Wanneer ik dan van zoiets opwindends naar het normale 
dagelijkse leven terugkeer, is dat bijna teveel gevraagd. Wie wil 
nou overstappen van het uitwerpen van demonen naar het doen 
van de afwas?
 Vaak hebben we het idee: ‘O, kon ik maar voor altijd op 
dit emotionele hoogtepunt blijven!’ God weet echter dat we dat 
niet zouden kunnen verdragen. Een veelheid aan emotionele 
hoogte- en dieptepunten put ons uit, zowel emotioneel als ook 
mentaal en lichamelijk.
 Als ik weer na dergelijke conferenties of diensten thuis 
was, kon ik niet begrijpen wat er met me aan de hand was. Ik liep 
door	het	huis	en	bestrafte	de	vijand,	terwijl	er	maar	één	ding	mis	
was, namelijk dat ik moe was: lichamelijk, mentaal en emotioneel 
uitgeput. Net zoals Elia in de woestijn hoefde ik de vijand niet te 
bevechten, ik had rust nodig en een tijd van herstel.
 Als je in zo’n situatie belandt, doe dan niet hetzelfde als 
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Elia door negatief te worden over jezelf. Ga jezelf niet beklagen 
over hoe gelukkig je gisteren was, maar hoe verschrikkelijk je je 
vandaag voelt. Ga niet klagen bij de Heer over hoe waardeloos je 
je voelt. 
 Weet je wat ik nu doe als ik zo’n bui heb? Dan zeg ik: 
‘Heer, ik voel me depressief, dus ik ga gewoon uitrusten en 
mezelf opbouwen. Ik ga tijd met U doorbrengen, Heer, en wil me 
door U laten versterken.’

MANISCHE DEPRESSIE

De psychologische term die wordt gebruikt om mensen te 
beschrijven die van het ene emotionele uiterste naar het andere 
gaan is ‘manisch depressief’.
 Tijdens een van onze bijeenkomsten vertelde een jonge 
vrouw me dat haar man manisch depressief was. Ze zei dat hij 
een bepaald patroon had. Drie maanden lang ervoer hij een 
emotioneel hoogtepunt en was dan heel creatief. De zaak liep 
dan goed, hij investeerde grote sommen geld en was enorm 
succesvol. Maar daarna ging hij een diepe depressie in die soms 
wel zes maanden kon duren!
 Er is een tijd geweest waarin de medische wetenschap 
alleen probeerde om mensen met een manische depressie uit 
de emotionele dieptepunten te brengen. Als ze genoten van een 
emotioneel hoogtepunt werd er niets gedaan. Volgens een artikel 
dat ik onlangs las, is er nu ontdekt dat er ook getracht moet worden 
de extreme hoogtepunten te temperen. Gezondheidsexperts 
ontdekken dat balans het geheim is.
 We hebben emotionele hoogtepunten altijd toegejuicht 
en dieptepunten afgekeurd. Eigenlijk zijn beide verkeerd.
 De meesten van ons zullen nooit worstelen met manische 
depressies, maar we wel kunnen een principe leren uit de 
behandelwijze, en gaan inzien dat het weerstaan van depressies 
alleen niet voldoende is. We zullen namelijk ook de verleiding 
moeten weerstaan om emotioneel zo high te worden dat we 
uitgeput raken en een weerloze prooi voor de vijand worden.
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 Niemand van ons kan dag in dag uit op de bergtop 
leven. Er zullen dagen zijn dat we door een goede periode gaan 
en dagen waarin we ons terneergeslagen voelen. Emoties zijn 
veranderlijk, zonder schijnbare aanleiding. Wat we moeten leren 
is hoe we met beide uitersten om kunnen gaan.
 Een van de dingen die belangrijk zijn voor een stabiele 
emotionele gezondheid is eerlijkheid – tegenover onszelf en 
anderen. Mensen die dicht bij ons staan, kunnen het voelen als 
we worstelen met onze emoties. Ik heb geleerd dat het voor mij en 
mijn gezin het beste is als ik eerlijk ben over wat er in mij gaande 
is. Op momenten waarop ik voelde dat ik afgleed in boosheid, 
depressie of een andere negatieve emotie, zei ik tegen mijn gezin: 
“Mijn emoties gaan vandaag alle kanten op, dus besteed gewoon 
even geen aandacht aan mij als ik stil ben.” 
 We moeten niet vergeten dat de dingen die we verbergen 
macht over ons hebben, maar als we dingen in het licht brengen, 
beginnen ze onmiddellijk hun grip te verliezen. Johannes 8:32 
leert ons dat de waarheid ons vrij zal maken. Jakobus 5:16 spoort 
ons aan om onze fouten aan elkaar te belijden, zodat we genezen 
zullen worden en een gezonde geestelijke houding in ons denken 
en hart zullen herwinnen.
 Ik merkte dat het alleen maar verwarring schiep voor 
mijn hele gezin als ik probeerde mijn geestelijke reputatie te 
beschermen door te doen alsof er niets met mij aan de hand 
was. Ze gingen zich bijvoorbeeld inbeelden dat ik om de een of 
andere reden boos op hen was. Vervolgens raakten ze overstuur 
en probeerden te bedenken wat ze konden hebben gedaan om 
mij boos te maken. Het was voor iedereen beter als ik gewoon de 
waarheid vertelde.
 Ik probeerde te leren om stil te zijn op zulke momenten.
 Als we overstuur zijn, hebben we de neiging om 
dingen te zeggen waar we later spijt van krijgen. Wij dragen 
de verantwoordelijkheid eerlijk te zijn ten opzichte van onze 
gezinsleden en anderen met wie we veel tijd doorbrengen, om te 
voorkomen dat ze moeten raden wat er met ons gaande is.
 Een voorbeeld. Een van de leden van het team dat met 
ons rondreist, die normaal heel spraakzaam en levendig is, werd 
plotseling heel stil, bijna teruggetrokken. De andere teamleden 
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merkten dit op en kwamen naar Dave en mij toe om te zeggen: 
“Wat is er mis met ...?” Ze dachten dat ze ergens boos over was 
of boos op iemand van het team.
 Toen ik daar met haar over sprak, bleek dat ze gewoon wat 
gezondheidsproblemen had. Ze had onlangs enkele medische 
testen ondergaan en wachtte vol spanning op de resultaten. Ze 
zei: “Ik word altijd stil en bid gewoon als ik in zo’n soort situatie 
zit.” 
 Ik vertelde haar dat het goed was dat ze stil werd en bad, 
maar dat het de volgende keer misschien een idee was om even 
tegen iedereen te zeggen dat ze worstelde met iets persoonlijks 
en dat men er niets van moest denken als ze stil leek. Door dat te 
doen kunnen we voorkomen dat de duivel negatieve gedachten 
in de verbeelding van andere mensen plaatst over de situatie.
 Mensen respecteren ons als we open en recht door zee 
zijn. Ik leerde deze waarheid in mijn gezin en het bespaarde ons 
allemaal een hoop ongerustheid.
 Bedenk dat de duivel onze emoties zal gebruiken om ons 
onder schuld en veroordeling te brengen, maar dat God emoties 
vaak gebruikt om ons te testen of toetsen, zodat we sterker uit 
onze emotionele schommelingen tevoorschijn komen en meer 
dan ooit in staat zijn die onder controle te houden.
 De truc is leren om niet toe te geven aan emoties of ze in 
de watten te leggen. Ik heb heel wat jaren doorgebracht op een 
emotioneel hoogtepunt of dieptepunt, maar nu ben ik erg stabiel. 
God helpt ons als we Hem blijven vertrouwen en de leiding van 
de Heilige Geest blijven volgen.

DE PRIJS VOOR HET KOESTEREN VAN GEVOELENS

En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 
Romeinen 8:8, HSV

We zijn allemaal wel op feesten en andere evenementen geweest 
waar de gasten bediend werden. Op die manier in de watten 
gelegd worden is altijd leuk; onze noden en verlangens worden 
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onmiddellijk en geheel vervuld door iemand anders. Maar deze 
diensten zijn niet goedkoop. 
 Hetzelfde geldt in de wereld van emoties. We betalen een 
prijs als we de verlangens en eisen van onze emoties (de Bijbel 
noemt dit ook ‘vlees’) als het ware op hun wenken bedienen. 

Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de 
Geest wil brengt leven en vrede. 

Romeinen 8:6

 Dit betekent dat als wij toegeven aan de grillen en nukken 
van ons vlees – onze onbeteugelde emoties – wij een prijs zullen 
moeten betalen. Waarom?

Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. 
Het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het 
kan dat ook niet. 

Romeinen 8:7, HSV

 De prijs die we moeten betalen voor het in de watten 
leggen van ons vlees bestaat onder andere uit het niet kunnen 
leiden van het Geestvervulde leven: 

Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op 
wat hij zelf wil, maar wie  zich laat leiden door de Geest is 
gericht op wat de Geest wil.

Romeinen 8:5

 De Bijbel onderwijst heel duidelijk dat het vlees tegen 
de Geest is en de Geest tegen het vlees. Ze zijn voortdurend 
tegengesteld aan elkaar. Dat betekent dat we niet tegelijkertijd 
door onze emoties en door de Heilige Geest geleid kunnen 
worden. We moeten dus een keuze maken. 
 Als de Bijbel zegt dat zij die zich door hun eigen natuur 
laten leiden God niet kunnen behagen, tevredenstellen of voor 
Hem acceptabel kunnen zijn, dan betekent dat niet dat God niet 
van hen houdt. 
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 Onze hemelse Vader houdt van ons, ook als wij emotioneel 
helemaal in de kreukels liggen. Dat we emotionele problemen 
hebben, wil niet zeggen dat we niet naar de hemel gaan. Het 
betekent alleen dat God niet blij is met onze levensstijl. Waarom 
niet? Omdat het Hem in een positie brengt waar Hij niet voor ons 
kan doen wat Hij graag zou willen doen.
 Zoals ik eerder al heb gezegd, willen we allemaal dat onze 
kinderen gezegend zijn en dat ze delen in onze erfenis. Als een van 
onze kinderen echter kiest voor een levensstijl van ongetemperde 
sensualiteit, zullen we ertoe neigen onze erfenis niet aan hem toe 
te vertrouwen, omdat we weten dat hij het gewoon zal verspillen 
en verspelen aan een ‘losbandig leven’, toegevend aan ‘de lusten 
van het vlees’. Als de apostel Paulus zegt dat God niet blij is met 
mensen die meer vanuit het vlees dan vanuit de Geest leven, dan 
bedoelt Paulus daar waarschijnlijk mee dat ze niet met het beste 
van God vertrouwd kunnen worden.

ALLEDAAGSE IMPULSEN

(...) want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u 
afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan 
de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? 

1 Korintiërs 3:3

In zijn brief aan de gemeente in Korinte noemde de apostel Paulus 
de Korintiërs ongeestelijk, omdat ze niet volgens de Geest van 
God, maar volgens hun eigen menselijke natuur leefden; hun 
natuurlijke impulsen hadden het voor het zeggen. 
 Merk op dat Paulus niet zei dat deze mensen ongeestelijk 
waren omdat ze deze impulsen hadden, maar omdat ze daardoor 
gebonden waren. In plaats van over hun impulsen te heersen, 
heersten hun impulsen over hen. 
	 Ik	 definieer	 een	 impuls als een plotselinge drang die 
een persoon ertoe aanzet om actie te ondernemen of als een 
onsamenhangende, irrationele neiging. Ik zie een impulsief 
persoon als iemand die ertoe neigt vanuit emoties te handelen, 
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in plaats van vanuit rede of wijsheid. 
 We hebben het wel eens over ‘een impulsieve aankoop’, 
en dat verwijst natuurlijk naar iets kopen zonder eerst echt goed 
over de aankoop na te denken. 
 Paulus zegt dat impulsief zijn – geleid worden door 
natuurlijke impulsen in plaats van door de Geest van God – 
tot allerlei slechte zaken leidt, zoals jaloezie, nijd, onenigheid. 
Kortom, tot al de dingen die verdeeldheid en partijschap onder 
ons veroorzaken.

EMOTIES ALS VIJAND

Watchman Nee schrijft twee belangrijke dingen over emoties 
in zijn boek De Geestelijke Mens: 1) ‘Emoties kunnen misschien 
wel de grootste vijand genoemd worden in het leven van een 
geestelijk christen’ en 2) ‘Hij die in zijn leven geleid wordt door 
emoties leeft dan ook zonder principes.’7

 Wat hij zei was hetzelfde als wat Paulus zegt in dit 
bijbelgedeelte. We kunnen niet geestelijk zijn – dat wil zeggen, in 
de Geest wandelen – en door emoties geleid worden.
 Emoties zullen niet weggaan, maar we kunnen leren 
ermee om te gaan. We hebben allemaal emoties en moeten die 
hanteren, maar we kunnen er niet op vertrouwen! Waarom niet? 
Omdat emoties ons kunnen misleiden. Onze vijand weet dat 
maar al te goed en daarom manipuleert hij ze om ons ervan te 
weerhouden in de Geest te wandelen.
 We weten dat de strijd plaatsvindt in ons denken – dat is 
de plaats waar strijd wordt gevoerd tussen de Geest en de ziel. 
Ik heb wel eens gelezen dat wanneer emoties op je inwerken, het 
denken misleid wordt en het geweten niet langer in staat is juist 
te oordelen.
 Mensen vragen mij vaak: ‘Hoe kan ik zeker weten of ik 
van God hoor of van mijn emoties?’
 Ik geloof dat de oplossing is om te leren wachten. Emoties 
sporen ons ertoe aan haast te maken. Ze zeggen tegen ons dat we 
iets moeten doen en dat we het nu meteen moeten doen! Gods 
wijsheid zegt echter dat we beter kunnen wachten totdat we 
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een helder beeld hebben van wat het is dat we moeten doen en 
wanneer we dat moeten doen. 
 Wat we allemaal moeten doen, is leren afstand te nemen 
en onze situatie vanuit Gods perspectief te bekijken. We dienen 
in staat te zijn om beslissingen te nemen op basis van wat we 
weten en niet op basis van wat we voelen.
 Vaak zeggen we: ‘Nou, ik voel dat God wil dat ik dit of dat 
doe.’ Wat we echter bedoelen te zeggen, is dat we in onze geest 
ervaren dat de Heer ons opdraagt iets wel of niet te doen. We 
hebben het niet over handelen vanuit onze eigen emoties, maar 
vanuit wat we in onze geest ervaren als de wil van God voor ons 
in een bepaalde situatie. 
 Wanneer we een beslissing moeten nemen, dienen we 
ons af te vragen: ‘Volg ik mijn gevoelens bij het nemen van deze 
beslissing of volg ik de wil van God?’ 
 Ik zal je een voorbeeld geven uit mijn eigen leven.

EMOTIONEEL ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Want we leven in een situatie van geloven, niet van zien. 
2 Korintiërs 5:7, GNB

Mijn man Dave en ik gaan op een bepaalde manier met ons geld 
om. Ik krijg elke week een toelage en hij ook. Ik spaar mijn geld 
meestal op om kleren te kopen en andere dingen die ik nodig heb 
of graag wil hebben. 
 Op een keer had ik ongeveer $375 bij elkaar gespaard om 
een	goed	horloge	 te	 kopen,	wat	 ik	 ongeveer	 één	keer	per	 jaar	
moest doen, omdat mijn huid een hoge zuurgraad heeft. Ik wilde 
een goed, 14-karaats gouden horloge kopen, zodat het bandje 
niet zou verkleuren.
 Omdat ik al een tijdje op zoek was naar een horloge en 
had ontdekt dat het soort horloge dat ik wilde ongeveer acht- à 
negenhonderd dollar zou kosten, was ik mijn geld daarvoor aan 
het sparen. 
 Op een dag liepen Dave en ik door een winkelcentrum. 
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In de etalage van een juwelierszaak zag ik een horloge liggen dat 
alleen verguld was, maar wel heel erg mooi. Het paste bij mijn 
ring en leek precies te zijn wat ik zocht. Het paste ook perfect 
om mijn pols, dus het hoefde niet groter of kleiner gemaakt te 
worden. Bovendien bood de winkelbediende aan om de prijs 
van $395 naar $316 te verlagen. Dus mijn emoties zeiden: ‘Ja! Dat 
is precies wat ik wil!’
 Maar toen zei mijn man: “Nou, het is geen 14-karaats 
goud, weet je.”
 Dus ik vroeg aan de winkelbediende: “Hoe lang denkt u 
dat het goudlaagje het zal volhouden?”
 “Het zal tussen de vijf en tien jaar goed blijven, afhankelijk 
van de zuurgraad van uw huid.” Ik keerde me naar Dave en zei: 
“Oh, ik vind het horloge echt heel mooi. Wat moet ik doen?” 
 “Het is jouw geld”, antwoordde hij.
 “Ik zal u zeggen wat ik ga doen”, zei ik tegen de 
winkelbediende. “Houd het horloge alstublieft een half uur voor 
me vast. Ik ga wat rondslenteren in het winkelcentrum. Als ik het 
horloge wil, ben ik binnen dertig minuten terug.”
 Dus Dave en ik slenterden wat rond in het winkelcentrum. 
Terwijl we dit deden, kwamen we langs een kledingwinkel. 
Omdat ik kleren nodig had, ging ik naar binnen en ik vond een 
echt mooi pakje. Ik probeerde het aan en het paste perfect. Ik 
vond het heel mooi. 
 “Dat is een mooi pakje”, zei Dave. “Dat moet je kopen, 
joh.”
 Ik keek naar het prijskaartje en zag dat er $279 op stond. 
“Geen wonder dat het me zo goed staat”, antwoordde ik. Maar 
ik wilde het pakje echt graag hebben! 
 Na een tijdje hing ik het pakje terug in het rek.
 “Ga je het niet kopen?” vroeg Dave.
 “Nee”, antwoordde ik. “Ik ga geen van beide kopen. Ik 
ga erover nadenken.”
 Er waren eigenlijk drie dingen die ik wilde. Ik wilde het 
horloge, ik wilde het pakje, en ik wilde niet blut zijn. Ik wilde 
wat geld achter de hand hebben om kleine dingetjes te kopen die 
ik van tijd tot tijd nodig had, en in staat zijn om dingen te doen 
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waar ik van genoot, zoals zo nu en dan op mijn kosten met onze 
kinderen gaan lunchen. 
 Wat deed ik? Ik paste wijsheid toe. Ik besloot te wachten. 
Het horloge zou me al mijn spaargeld hebben gekost en het was 
niet precies wat ik nodig had. Het pakje was heel mooi, maar 
zou ook het grootste deel van mijn spaargeld opgeslokt hebben. 
Omdat het lange mouwen had, had ik het pas de volgende 
herfst kunnen dragen. Het zou een hele tijd in mijn kast hebben 
gehangen.
 Ik besloot dat het de beste optie was om mijn geld in de 
portemonnee te houden en te wachten tot ik er zeker van was 
wat ik het liefste wilde. 
 Ik leerde echt een les door wat er gebeurde. Ik ervoer 
vrede over mijn beslissing. Hoezeer ik ook genoten zou hebben 
van het horloge of het pak, ik wist dat ik de juiste beslissing had 
genomen.
 Later bleek dat mijn man zowel het horloge als het pakje 
voor me had gekocht – plus nog een bijpassende ring! Alles 
kwam heel mooi bij elkaar, omdat ik bereid was om naar mijn 
verstand te luisteren en wijsheid toe te passen in plaats van me 
door mijn emoties te laten sturen.
 Als wij bereid zijn onze emoties te leren beheersen, dan 
zal God ons zegenen. 
 Ik zeg niet dat als je iedere beslissing uitstelt, iemand 
anders die voor je zal nemen en je alles zult krijgen wat je wilt en 
meer. Ik zeg wel dat haastige spoed zelden goed is en dat het van 
wijsheid getuigt als je bij twijfel niet handelt. 
 Met welke moeilijke beslissing je ook geconfronteerd 
wordt, wacht tot je een duidelijk antwoord hebt, voordat je 
een stap neemt waar je misschien spijt van krijgt. Emoties zijn 
geweldig, maar ze mogen geen hogere prioriteit hebben dan 
wijsheid en kennis. Onthoud dit: wees baas over jouw emoties, 
en niet andersom.


