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Inleiding


W

E ZIJN GEMAAKT OM TE LEVEN VANUIT DE LIEFDE EN DE

bezieling van harmonieuze relaties, zonder onenigheid,
verwarring en pijn. God wil dat ons leven vrij is van
verdeeldheid. Hij wil dat we in vrede leven met elkaar. Helaas is
zo’n leven voor de meesten van ons niet weggelegd. In plaats
daarvan zien we dat conflicten een puinhoop in ons leven
veroorzaken en maken dat we gewond raken en van elkaar
vervreemden. Conflicten zorgen dat:
•
•
•
•
•
•

Huwelijken stuklopen
Kinderen verbitterd worden
We vervreemden van vrienden en collega’s
Onze kerken splitsen
Onze gezondheid ondermijnd wordt
De vrede uit ons denken en ons hart geroofd wordt

Ik weet dit, omdat mijn leven en bediening eens het gevaar
liepen om te worden verwoest door conflicten en strijd. Mijn
gebed is dat je ogen geopend zullen worden, terwijl je de
volgende bladzijden leest, en dat je duidelijker dan ooit zult
inzien
wat
een
destructief
effect
conflicten
en
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meningsverschillen kunnen hebben op je leven. Dan zul je
conflicten eerder herkennen en de confrontatie aangaan.
Jezus gaf ons Zijn vrede om ons te beschermen. We moeten die
vrede vasthouden en laten heersen in iedere situatie (Exodus
14:14, Kolossenzen 3:15). We moeten naar die vrede verlangen
en die najagen, vrede stichten en handhaven (Psalm 34:14,
Matteüs 5:9).
Gods Woord bevat heerlijke beloften voor mensen die
vredelievend
zijn, onder andere Psalm 37:37: “Zie de
onschuldigen, kijk naar de oprechten: wie vredelievend zijn
hebben de toekomst.” Denk hier eens over na. Als je een
vredelievend persoon bent – als je leert om conflicten en strijd te
weerstaan – zul je geluk
ervaren. God zegt dat Zijn
Als we Gods zegen en kracht
kinderen
gerechtigheid,
willen ervaren, moeten we de
vrede
en
blijdschap
zullen
duivel weerstaan, als hij pogingen
beërven. Het Koninkrijk
doet om de strijd aan te wakkeren.
van God bestaat uit deze
drie dingen, maar er zijn

weinig mensen die beweren
dat Christus hun Verlosser
is en die deze zegeningen ook daadwerkelijk in hun dagelijks
leven ervaren. Satan misleidt, liegt en bedriegt gelovigen, door
onwetendheid of de onwil om hun kennis ook in de praktijk te
brengen.
God heeft ons gezegd dat we de volledige wapenrusting van God
aan moeten trekken, zodat we de duivel kunnen verslaan in elk
van zijn strategieën en misleidingen. (Zie Efeziërs 6:10-18). Als
we Gods zegen en kracht willen ervaren, moeten we de duivel
weerstaan, als hij pogingen doet om de strijd aan te wakkeren.
We moeten op onze hoede zijn, want “de duivel zwerft rond als
een leeuw die brult van de honger, op zoek naar een prooi die hij
kan grijpen en verslinden.” (1 Petrus 5:8).
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Inleiding
Als relatieproblemen je leven hebben geteisterd, dan is dit boek
voor jou. Als je je afvraagt waarom je geen geestelijke kracht
hebt in je leven en bediening, ondanks het feit dat je God dient
en alles doet wat je weet, dan is dit boek voor jou. Als je
gefrustreerd bent omdat je de zegeningen mist die God aan Zijn
kinderen belooft, dan is dit boek voor jou.
In dit boek gaan we onderzoeken waarom zoveel van onze
relaties het tegenovergestelde zijn van wat Jezus belooft, en wat
we kunnen doen om te genieten van het leven dat God ons wil
geven. In deel I zul je leren om signalen van strijd te herkennen,
zodat je die kunt weerstaan. In deel II zul je ontdekken hoe je
gebroken relaties kunt herstellen. En in deel III zul je leren hoe je
Gods kracht en zegen kunt vrijzetten in je leven.
Aan het einde van ieder hoofdstuk vind je een gedeelte met een
samenvatting en overdenking. Dit gedeelte is bedoeld om je te
helpen de inzichten die je in dat hoofdstuk hebt gekregen toe te
passen. Daardoor ontvang je dynamische sleutels om de
oorzaken en symptomen van conflicten en strijd te onderscheiden
zodat je kunt genieten van relaties zonder conflicten.
Lees verder en ontdek hoe je leven en relaties vol harmonie en
kracht en zegen kunnen zijn.
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Deel I
Signalen herkennen

een

Waarom is mijn leven zo moeilijk?


O

P EEN AVOND GING IK MET MIJN MAN DAVE EEN ECHTPAAR

ophalen om uit eten te gaan. We waren nog maar één
keer bij hen thuis geweest en dat bezoekje was al behoorlijk lang
geleden. Op de weg erheen keek Dave me aan en zei: “Ik weet
niet meer hoe we naar hun huis moeten rijden.”
“O, maar ik wel!” reageerde ik prompt en ik begon hem
aanwijzingen te geven.
“Ik denk niet dat dit de juiste route is,” zei hij.
“Dave, je luistert nooit naar me!” zei ik. Door mijn toon en
lichaamstaal liet ik hem weten dat ik het niet prettig vond dat hij
me tegensprak. Omdat ik aandrong, besloot Dave om mijn
aanwijzingen te volgen. Ik zei hem dat onze vrienden in een
bruin huis woonden aan het einde van een doodlopende weg
vanaf die-en-die straat. Terwijl hij verder reed, gaf ik aan welke
afslagen hij moest nemen.
Toen we met onze auto de straat insloegen waarvan ik dacht dat
het moest zijn, zag ik dat er een fiets op het trottoir lag. “Ik weet
7
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zeker dat we in de juiste straat zijn,” zei ik, “want ik herinner me
dat die fiets er ook lag toen we hier de laatste keer waren!” We
reden naar het einde van de staat en je raadt het nooit! Geen
bruin huis. Geen doodlopende weg. Ik zat zo fout als het maar
kon.
Ik zou wel willen dat dit een op zichzelf staand incident was,
maar helaas… Ik heb er jarenlang een puinhoop van gemaakt in
mijn leven en in mijn relaties. Ik was heel moeilijk in de
omgang. Ik had altijd wel een conflict met iets of iemand. Ik
hield van God, was wedergeboren, gedoopt in de Heilige Geest
en had een roeping op mijn leven voor een fulltime bediening,
maar ik was ook erg verwond en heel boos.
Ik groeide op in een huis met geweld en boosheid. Mijn hele
jeugd was vol angst, vernedering en schaamte. Mijn vader heeft
me seksueel, lichamelijk, verbaal en emotioneel misbruikt vanaf
de tijd dat ik drie jaar oud was totdat ik op mijn achttiende uit
huis ging. Hij heeft me nooit fysiek gedwongen om me aan hem
te onderwerpen, maar hij dwong me wel te doen alsof ik het fijn
vond wat hij deed. Hij gebruikte boosheid en intimidatie om
andere gezinsleden en mij te domineren.
Toen ik achttien werd, verdween ik uit mijn ouderlijk huis op een
dag dat mijn vader naar zijn werk was. Kort daarna kwam ik een
jongeman tegen die wel interesse in me toonde. Mijn eerste
echtgenoot was een manipulator, een dief en een oplichter. Hij
was doorgaans werkeloos. Hij liet me een keer in Californië
achter, met niets anders dan een dubbeltje en een doos met
flesjes spa.
Door het misbruik, geweld, de leugens en manipulatie die ik
meegemaakt had, had ik het gevoel dat ik de controle kwijt was,
maar dat kon ik natuurlijk niet toegeven. Noch de intense woede
die ik voelde. Ik stond bitter in het leven en tegenover mensen. Ik
had een hekel aan mensen die een fijn leven hadden en niet de
pijn hadden ervaren die ik had gehad. Ik wist niet hoe ik de
8
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liefde, goedheid en genade van God – of van een ander – kon
ontvangen.
Zelfs nadat ik met Dave was getrouwd, bleef ik mijn best doen
om de mensen en de omstandigheden in mijn leven onder
controle te houden, omdat ik nooit meer zo diep gekwetst wilde
worden. Natuurlijk werkte dat niet. Al mijn relaties waren
gespannen en geforceerd, en ik begreep niet waarom.
Ook snapte ik niet waarom mijn bediening niet groeide of
gezegend werd, ondanks alle inspanningen en gebeden van Dave
en mij. Maar toen ik
groeide in mijn relatie met
Er zijn veel mensen die net als ik
de Heer, begon Hij in mijn
verwoest worden door de strijd,
leven te werken. Terwijl ik
maar het niet erkennen als de
het Woord bestudeerde en
oorzaak van hun problemen.
alle beloftes die erin staan
over vrede, ontstond er een
verlangen naar vrede in

mijn leven. De Heilige
Geest liet me zien dat strijd
de oorzaak was van mijn problemen. Ik leerde die herkennen en
weerstaan. Ik behandel strijd nu als een gevaarlijke vijand die
vernietiging aanricht als we hem zijn gang laten gaan.
Er zijn veel mensen die net als ik verwoest worden door de strijd,
maar het niet erkennen als de oorzaak van hun problemen. Ze
geven de schuld aan anderen of aan satan en beseffen niet dat zij
de kracht hebben om ja of nee te zeggen tegen conflicten en
strijd. In plaats van de strijd buitenshuis te houden, zetten ze de
deur open voor conflicten en ze vragen zich continu af waarom
hun leven zo moeilijk is.

De strijd leren herkennen
Het woordenboek definieert strijd als gevecht, oorlog, twist,
conflict, verdeeldheid, woordenstrijd of onenigheid. Andere
9
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beschrijvingen zijn: ruzie, rivaliteit, worsteling, debat. Ik
definieer strijd als gebekvecht, discussie, een verhit
meningsverschil of een boze ondertoon.
De Bijbel heeft een heleboel te zeggen over strijd en onenigheid
(wat uiteindelijk hetzelfde is) en wijst strijd aan als de bron van
vele andere problemen. De apostel Jacobus schreef: “Waar
jaloezie (na-ijver) en egoïsme (rivaliteit en zelfzuchtige ambitie)
heersen, vieren wanorde (verwarring, onrust, disharmonie en
rebellie) en allerlei kwaad hoogtij.” (Jakobus 3:17). En we lezen
in Hebreeën 12:14-15: “Streef ernaar in vrede te leven met allen
en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan,
dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met
zijn bitterheid (rancune, wrok of haat) velen besmet
(verontreinigt)” (cursivering van de schrijfster).
Strijd leidt tot wrok, rancune, bitterheid of haat. Als je niet de
confrontatie ermee aangaat, werkt het vernielend en
verwoestend. Het veroorzaakt moeilijkheden en pijn bij
gemeenteleden en gemeenteleiders, het belemmert Gods werk en
besmet velen.
Als een dodelijke ziekte een huishouden treft, zal het ministerie
van volksgezondheid dat huishouden in quarantaine plaatsen.
Openbare bekendmakingen zullen aankondigen dat het huis
besmet is. Niemand wordt in of om het huis toegelaten uit vrees
voor besmetting of verontreiniging. We moeten net zo radicaal
zijn als het gaat om het uitroeien van strijd.
Daarom is het zo belangrijk om de signalen van strijd te
herkennen:
•
•
•

Trots (of afweer)
Bitterheid
Haat
10
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•
•
•
•
•
•

Oordeel en kritiek
Bedrog en leugens
Boosheid
Rebellie
Onrust
Angst en negativiteit

Elke keer dat we aan deze gevoelens toegeven, openen we de
deur voor strijd en werken we mee aan vernieling. Strijd is
vernietigend. Het doodt de zalving, de zegeningen, de voorspoed,
de vrede en de blijdschap.
Strijd is niet alleen een probleem tussen mensen, het is vaak een
probleem binnenin een persoon. Wat gaat er in je om? Ben je in
je binnenste rustig of gespannen? Strijd kan en zal dikwijls eerst
onze houding beïnvloeden. Op een dag hoorde ik een vrouw
schelden op de postbezorging en het postkantoor. Nadat ik
gehoord had wat ze zei over te late postbezorging, zoekgeraakte
pakjes en de portokosten, besefte ik dat de boosheid van deze
vrouw haar vrede en blijdschap had geroofd. Ze was zo kwaad
op het postkantoor, dat ze er beslist niet met plezier heen ging.
Zelfs als ze erover sprak, maakte het haar van streek.
Strijd komt dikwijls binnen door een kleinigheid, iets wat
nauwelijks de moeite waard is. Een vriendin maakt bijvoorbeeld
terloops een opmerking dat ze je oude kapsel mooier vond, en je
voelt je beledigd. Maar in plaats dat je erover praat met die
vriendin en vrede sluit, of genade geeft, herhaal je deze woorden
in gedachten steeds opnieuw, je voedt je boosheid en laat
daardoor strijd toe in je leven. Je blijft toegeven aan strijd en
voor je het weet, lijkt het of je voortdurend boos bent.
Hoewel het typerend is dat strijd in ons leven binnenkomt door
een persoon, is dat niet altijd het geval. Soms kunnen we een
conflict hebben met een plaats. Enkele jaren geleden kocht ik in
een winkel een jurk, die vlak daarna stuk ging. Toen ik hem
terugbracht, weigerde de verkoper hem terug te nemen. Ik was
11
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nogal van streek, want ik had het gevoel dat het oneerlijk was, en
ik vertelde aan iedereen over de slechte klantenservice van deze
modezaak. Ik raadde hen af om daar te gaan winkelen. Elke keer
als ik in het winkelcentrum langs die zaak kwam, raakte ik weer
overstuur. Als er iemand bij me was, herhaalde ik het verhaal en
dat bracht me nog meer van de kook.
God liet me zien dat ik die verkoper moest vergeven, maar ook
de kledingzaak vanwege hun beleid dat geen ruimte gaf om me
tegemoet te komen. Ik had wel gehoord dat je mensen kunt
vergeven, maar plaatsen? Ik leerde dat strijd hebben met een
plaats even gevaarlijk is als strijd hebben met een persoon. Het
enige verschil is dat een plaats geen gevoelens heeft, maar het
effect is even vernietigend.
Als we er niet in slagen om strijd te herkennen en te weerstaan,
vergiftigt het onze houding en zal het al onze relaties negatief
beïnvloeden – onze relaties op school, op het werk, thuis en in de
kerk. En het ergste is, is dat we dikwijls geen idee hebben
wanneer de problemen zijn begonnen, of wat we eraan kunnen
doen.
Dit was het geval bij een vrouw die na een van mijn
samenkomsten bij me kwam. Ze vertelde me dat ze na mijn
preek over strijd, de hele
serie studies over strijd had
Strijd komt dikwijls binnen door een aangeschaft en begonnen
kleinigheid, iets wat nauwelijks de
was het onderwerp te
moeite waard is.
bestuderen. Ze zei dat haar
familie
een
lange

geschiedenis kende van
conflicten en scheidingen,
met broers die kwaad waren
op hun broer, zussen die kwaad waren op hun zus, en kinderen
die hun ouders haatten. De avond dat ze mij hoorde spreken,
openbaarde God haar de oorzaak van de gebroken relaties die
haar en haar familieleden schenen te teisteren: het was niet
gelukt om weerstand te bieden aan de strijd. Het gevolg was dat
12
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hun familiebijeenkomsten altijd gekenmerkt werden door
onenigheid en een ondertoon van boosheid.
Ze zei dat ze niet langer wilde leven in een conflictsituatie, dus
ze had de serie beluisterd en had de strijd leren herkennen en
weerstaan. Langzamerhand werden haar relaties en haar leven
vrediger. Dat niet alleen, maar ze had ook met veel van haar
familieleden gedeeld wat ze ontdekt had en die hadden ook
geleerd hoe ze de deur konden sluiten voor strijd en conflicten.
Een voor een werden veel familieleden bevrijd, omdat ze de
waarheid hadden ingezien over de destructieve aard van strijd.
Jezus zei: “Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk
mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u
bevrijden.” ( Johannes 8:31-32).

Strijd weren en vrede verwelkomen
Strijd verspreidt zich als een infectie of een zeer besmettelijke
ziekte; velen raken erdoor besmet en verontreinigd. Daarom
werken Dave en ik er hard aan om de strijd buiten de deur te
houden. Omdat onze persoonlijkheden zeer verschillend zijn,
denken we meestal niet hetzelfde over een onderwerp en zien we
de dingen vaak anders. Toch hebben we geleerd om rustig te
praten als we het niet eens zijn en erop te letten dat er geen trots,
wrok, bitterheid, jaloezie, of boosheid tussen ons komt. Wanneer
we signalen zien van strijd in onze relatie, komen we
onmiddellijk in actie en herstellen de vrede tussen ons.
We doen ook allebei ons best om verdeeldheid buiten onze
organisatie, Joyce Meyer Ministries, te houden. Wanneer mensen
voor ons komen werken, vertellen we hun al tijdens de opleiding
dat we geen strijd tolereren. We leren hun om zich bewust te zijn
van signalen van strijd, zoals oordeel en kritiek, zodat ze de deur
kunnen sluiten voor strijd en leren om hun mening bij de Heer te
brengen of bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun klacht
– niet bij andere werknemers. We trainen ze om in liefde te
wandelen met andere werknemers, overvloedig te zijn in genade
en snel een overtreding door de vingers te zien. We willen dat
13
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ons huis en onze organisatie plaatsen zijn waar vrede en
harmonie heerst.
En jij?
Ik bid dat je aan het einde van dit boek zo hongerig zult zijn naar
vrede dat je alles eraan zult doen om de strijd uit je leven te
weren. Als je ergens naar moet streven, streef er dan naar om de
strijd buiten te houden. Wees daar radicaal in.
Ik ontving kortgeleden een brief van een echtpaar dat bij een
samenkomst in Florida geweest was, die wij hadden geleid. Ze
vertelden dat de eerste zevenentwintig jaar van hun huwelijk
conflicten en strijd kenmerkend waren voor hun relatie. Ook al
waren ze christen en hadden ze elkaar lief, ze waren nooit in
staat geweest om vrede te hebben in hun relatie. Ze bekvechtten,
ruzieden en konden niet met elkaar overweg. Ze kenden de
waarheid in Spreuken 17:1: “Beter een stuk droog brood en
vrede dan een huis vol met voedsel en ruzie.” Ironisch genoeg
waren ze betrokken bij het echtparenwerk in hun gemeente, maar
zelf leefden ze onder de veroordeling, omdat ze in hun eigen
leven niet konden doen wat ze anderen leerden.
Ze schreven: “We bereikten een doorbraak door je onderwijs
over strijd. We wisten nooit wat het probleem was. Maar nu wel,
en dank zij deze openbaring kunnen we leven in overwinning.”
Strijd hoeft je leven niet te verwoesten. Als je ernaar verlangt om
in overwinning te wandelen, doe dan wat dit echtpaar deed. Het
is nog niet te laat. Leer de geest van strijd herkennen en ga de
confrontatie aan. Weiger om brandstof voor strijd te leveren,
zodat je aanspraak kunt maken op de gerechtigheid, vrede en
blijdschap die je toekomen als kind van God.

14
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Hoofdstuk 1
Samenvatting en overdenking

Om vredige en harmonieuze relaties te ervaren, moeten we
beseffen dat we een geestelijke strijd moeten voeren, om de
overwinning over conflicten kunnen behalen. Efeziërs 6:12 zegt:
“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen
de kwade geesten in de hemelsferen.”
1. Omschrijf strijd met je eigen woorden.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
2. We hebben allemaal wel eens omstandigheden vol spanning en
conflicten meegemaakt. Beschrijf enkele symptomen van die
strijd…
Thuis

____________________________________________
____________________________________________
In de kerk

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
15
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Op het werk

____________________________________________
____________________________________________
In een andere situatie

____________________________________________
____________________________________________
3. Denk eens na over de relaties waarin je strijd hebt, of dat nu thuis is
(met je ouders, broers en zussen, of partner en kinderen), op
school, je werk, of in de kerk. Vraag God waar de volgende
kenmerken van strijd de deur geopend hebben voor een specifiek
conflict in deze relaties. Wat heb je gezegd of gedacht, dat werd
gemotiveerd door…
Trots (Was je vaak in de verdediging? Stond je erop het laatste
woord te hebben? Was je meer geïnteresseerd om jouw standpunt
duidelijk te maken dan in Gods visie op de zaak?)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Bitterheid (Heb je zinnen gebruikt als: ‘jij... altijd,’ of ‘jij … nooit’ die
symptomen zijn van verborgen bitterheid?)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Haat

____________________________________________
____________________________________________
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Oordeel en kritiek (Heb je motieven en bedoelingen aan een ander
toegeschreven, terwijl het onmogelijk is te weten wat er in het hart
van een ander leeft? Heb je op andere manieren een oordeel
uitgesproken?)

____________________________________________
____________________________________________
Misleiding en leugens (Heb je de situatie vanuit het standpunt van
de ander verkeerd begrepen, of heb je een mening gevormd zonder
alle feiten te kennen? Heb je je een mening gevormd, die
gebaseerd is op roddel? Heb je gelogen of de waarheid verdraaid?)

____________________________________________
____________________________________________
Boosheid

____________________________________________
____________________________________________
Onrust (Heb je iets gezegd of gedaan uit bezorgdheid of
ongerustheid?)

____________________________________________
____________________________________________
Angst en negativiteit (Heb je iets gezegd of gedaan uit angst of
negativiteit?)

____________________________________________
____________________________________________
4. Ben je in strijd met jezelf? Beschrijf hoe enkele van de bovenstaande
eigenschappen van toepassing zijn op je gedachten of hoe jij jezelf
ziet.

____________________________________________
____________________________________________
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5. Op welke manieren hebben conflicten en strijd vernieling en
verwoesting gebracht in je leven?

____________________________________________
____________________________________________
6. Hoe zou je leven kunnen veranderen als je zou proberen om
kapotte relaties te herstellen en strijd te weerstaan?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________


Heer, help me om strijd te herkennen en te leren
weerstaan. Help me om op tijd te ontdekken als er een
geest van strijd binnenkomt, lang voor die een
puinhoop veroorzaakt in mijn huis en in mijn leven.
Geef me de genade dat ik de geest van strijd nooit
aanwakker in mijn eigen leven of in het leven van
anderen. Amen.
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twee

Ik heb gelijk en jij hebt het mis


B

EN JE ER OOIT WEL EENS ABSOLUUT ZEKER VAN GEWEEST

dat je het bij het rechte eind had? In je gedachten had je
allerlei feiten en details opgeslagen om je gelijk te bewijzen –
maar het kwam erop neer dat je verkeerd zat. Wat heb je toen
gedaan? Heb je je fout toegegeven, of bleef je zoeken naar een
manier om je positie te verdedigen?
In het verleden, als mijn man en ik naar een film of
televisieprogramma zaten te kijken, hadden we vaak discussies
over de namen van de acteurs en actrices die meespeelden.
Volgens mij dacht Dave dat Henry Fonda de helft van de rollen
in films speelde.
“O kijk,” zei hij dan, als we naar een film keken op televisie.
“Henry Fonda speelt erin mee.”
“Dat is niet Henry Fonda,” antwoordde ik dan, en we begonnen
te argumenteren en te ruziën. We waren allebei zo vastbesloten
om gelijk te krijgen dat we heel laat opbleven om de aftiteling
nog te zien aan het einde. Dan kon een van ons zeggen: “Zie je
wel, dat heb ik toch gezegd!”
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Waarom willen we toch zo wanhopig graag gelijk krijgen? Wat
is er mis met ongelijk hebben? Waarom is het zo belangrijk voor
ons om een woordenwisseling te winnen?
Jarenlang voelde ik me ongelukkig over wie ik was. Om nog een
beetje eigenwaarde te hebben, moest ik altijd gelijk hebben,
daarom argumenteerde ik en ging ik tot het uiterste om dat te
bewijzen. Er was altijd wel iemand die me uitdaagde en ik leefde
met frustraties omdat ik probeerde iedereen ervan te overtuigen
dat ik wist waar ik over sprak.
Pas toen mijn identiteit geworteld en gegrond was in Christus,
begon ik vrijheid te ervaren op dit gebied. Nu weet ik dat mijn
betekenis en waarde niet ervan afhangen of ik goed overkom bij
anderen. Ze worden bepaald door het feit dat Jezus zoveel van
me hield dat Hij voor mij wilde sterven om me in een
persoonlijke relatie met Hem te brengen.
Waarom moest ik persé gelijk hebben? Omdat mijn trots op het
spel stond. Trots wil
wanhopig
graag
goed
Trots wil wanhopig graag goed
eruitzien, intelligent lijken
eruitzien, intelligent lijken
en bewonderd worden –
en bewonderd worden
zelfs door onszelf. Dat gaat
– zelfs door onszelf.
zelfs zo ver dat er staat in
Obadja 1:3: “Door je

hoogmoed heb je je laten
verleiden.” Trots kan ons
misleiden en ons laten
denken dat we gelijk hebben, terwijl we het eigenlijk fout
hebben.
Trots wil wanhopig graag het vlees behagen – tegen elke prijs.
Het vlees zal – als het niet onder controle is van de Heilige Geest
– alles doen wat er in zijn macht ligt om maar zijn eigen gang te
gaan: “Geef me wat ik wil, wanneer ik het wil, zoals ik het wil en
het liefst nu meteen!” Dat is onze kreet, zonder de Geest van
God.
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Trots kan ons niet naar de overwinning leiden. Er is geen hoop
op vrede zonder de bereidheid om onszelf te vernederen. Het
Woord van God leert ons dat trots leidt tot ellende.
“Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor
de val.” (Spreuken 16:18). Trots probeert de ander neer te halen
om zichzelf op te bouwen. Wanneer we trots in ons hart hebben,
worden onze woorden vaak veroordelend en ze zaaien
verdeeldheid. Ze veroorzaken allerlei soorten onvrede en
problemen in onze relaties.

Arrogante harten, woorden die verdeeldheid brengen
Woorden hebben kracht in zich. Die kracht kan scheppend of
vernietigend zijn. Woorden kunnen de kracht van God
meedragen of de kracht van satan. “Een vriendelijk antwoord
doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan,”
(Spreuken 15, vers 1) en vers 4: “Kalme woorden zijn een
levensboom, een valse tong vernietigt de geest.” Een zacht
antwoord brengt vrede temidden van opschudding. Een
vriendelijke tong heeft genezende kracht.
Jakobus waarschuwt ons dat de macht van de tong pijn en
verdeeldheid kan veroorzaken: “Onze tong is net zo’n vlam: een
wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt.
Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven
[de levenscyclus van de mens] in brand, met vuur uit de Gehenna
[de hel].” (Jakobus 3:6).
Verkeerde woorden, of woorden die op een verkeerd moment
worden uitgesproken, kunnen zeker een vuur aansteken, vooral
als het woorden zijn die oordeel, kritiek, roddel en verraad in
zich hebben. Oordeel zegt: Er is iets mis met jou, maar met mij
niet.
Een voorbeeld van de ellende die door arrogantie en oordeel kan
worden veroorzaakt, is te vinden in Lucas 18:10-14:
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‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was
een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar
rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de
andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig
zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per
week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.”
De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens
zijn blik naar de hemel te
richten. In plaats daarvan
Valt het je op dat trots je
sloeg hij zich op de borst en
zelfs kan achtervolgen
zei: “God, wees mij
als je je gebedskamer
zondaar genadig.”
binnen gaat?
Ik zeg jullie, hij ging naar
huis als iemand die
rechtvaardig is in de ogen
van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal
vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd
worden.’



Valt het je op dat trots je zelfs kan achtervolgen als je je
gebedskamer binnen gaat? We zeggen tegen onszelf dat we
bidden voor de fouten van een ander, maar waar we eigenlijk
mee bezig zijn is een kritische en oordelende geest, die door
Jezus wordt afgekeurd.
Maar mag ik je een vraag stellen, voordat je met een
beschuldigende vinger wijst naar de Farizeeër in deze gelijkenis?
Maken we ons niet schuldig aan hetzelfde als we praten over de
Bijbel? De ene persoon denkt het ene en de ander denkt iets
anders. We zeggen tegen elkaar: “Jouw interpretatie is verkeerd.”
We blijven elk onze eigen standpunten benadrukken en proberen
de ander te overtuigen. Heel snel worden er woorden gezegd die
je niet meer kunt terugnemen, en worden relaties beschadigd.
Een tijdje geleden namen we drie nieuwe werknemers aan bij
Joyce Meyer Ministries. Ze waren allemaal nog erg jong en
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hadden nog enkele jaren nodig om te groeien in de Heer. Vlak
nadat ze waren begonnen, ontving ik berichten van andere
employees op hun afdeling dat ze conflicten en verdeeldheid
merkten bij de drie nieuwe werknemers, als gevolg van hun
discussies over verschillende Bijbelgedeelten. Dave en ik
spraken met de drie werknemers en gelukkig namen ze onze
correctie aan. De deur van discussie werd gesloten en de strijd
hield op.
Kritische discussies over de Bijbel zijn het gevolg van
geestelijke trots. Dit is wat de Heer aangaat de meest walgelijke
soort trots.
Dus wees op je hoede, want satan vindt het heerlijk als
christenen verdeeld zijn. Paulus schreef aan de christenen te
Efeze: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen [we vechten niet
alleen met natuurlijke tegenstanders] maar tegen hemelse
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen
de kwade geesten in de hemelsferen.” (Efeziërs 6:12).
Als we satan willen verslaan en willen genieten van relaties
zonder problemen, moeten we onze trots verruilen voor
nederigheid, onze mond houden en de aandrang van de Heilige
Geest volgen.

TROTS VERRUILEN VOOR NEDERIGHEID
Als we niet bereid zijn om onszelf te vernederen, hebben we
geen hoop op vredige relaties. Als we denken alles te weten,
weten we niets. Wanneer we geloven dat we nog veel moeten
leren en ophouden onze eigen mening te ventileren, zijn we
eindelijk zover dat kennis kan beginnen. De apostel Paulus
merkte op: “Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan
die over Jezus Christus – de gekruisigde.” (1 Korintiërs 2:2)
Paulus was niet alleen een Farizeeër, hij noemde zichzelf ‘een
Farizeeër uit een geslacht van Farizeeën’ (Handelingen 23:6). Hij
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was een van de leidende Farizeeërs en was buitengewoon goed
opgeleid. Toch zegt hij dat hij alles wat hij ooit geleerd had,
liever wilde vergeten om Jezus Christus de Messias te kennen en
die gekruisigd. Door de jaren heen heb ik ontdekt dat ik nog
regelmatig met Jezus aan het kruis moet worden gespijkerd, als
ik vrij van trots wil blijven. Ook ik moet Christus kennen, de
gekruisigde.
Heel vaak begrijpen we dit soort uitspraken in het Woord van
God niet en slaan we ze over, maar dan missen we een heel
belangrijke les. Het boek Romeinen zegt dat we niet met
Christus zullen heersen, als
we niet met Hem lijden:
Als we satan willen verslaan en
“En nu we zijn kinderen
willen genieten van relaties zonder
zijn, zijn we ook zijn
problemen, moeten we onze trots
erfgenamen,
erfgenamen
verruilen voor nederigheid, onze
van God. Samen met
mond houden en de aandrang van
Christus
zijn
wij
de Heilige Geest volgen.
erfgenamen [we delen zijn
erfenis met hem] wij

moeten delen in zijn lijden
om met hem te kunnen
delen in Gods luister.” (Romeinen 8:17). We zullen het hier
verder over hebben in hoofdstuk 15.
Ik geniet nu van de heerlijkheid van een leven in vrede, maar ik
moest wel lijden om mijn trots te kruisigen. Ik moest ook leren
ophouden met ruzie maken.

ONZE MOND HOUDEN
Verkeerde woorden zijn als olie op een vuur. Hoe meer olie we
op het vuur gieten, hoe groter het vuur wordt. De enige manier
om de vlammen tegen te houden, is de brandstof te verwijderen.
De enige manier waarop we een onenigheid of woordenwisseling
kunnen beëindigen, is door te stoppen met spreken. Als iemand
ons beledigt of onze gevoelens kwetst, komen we vaak in de
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verleiding om te reageren vanuit onze gekwetste trots. Maar het
zou wijzer zijn om de belediging te negeren en God te laten
afrekenen met die persoon. We moeten het opgeven om te willen
bewijzen dat we gelijk hebben en dat alle anderen het mis
hebben.
Het is ironisch dat veel van onze argumenten over onbeduidende
zaken gaan. De apostel Paulus waarschuwt ons voor zulke
gesprekken in 2 Timoteüs 2:23-24: “Verwerp dwaze en
onzinnige speculaties (houd je mond en sluit je ervoor af, zorg
dat je er niets mee te maken hebt); je weet dat ze tot ruzie leiden.
Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor
iedereen vriendelijk zijn [de vrede bewaren]; hij moet een goede
leraar zijn en een verdraagzaam mens.”
Let op het woord speculaties in vers 23. Het geeft dingen aan die
onbelangrijk zijn en geen verschil maken in vergelijking met
werkelijk belangrijke dingen. Ik geloof dat dit vers eigenlijk
zegt: “Houd je verre van gesprekken waarbij niemand weet
waarover hij het heeft en iedereen discussieert over niets.” Heel
vaak blijven we door trots argumenteren over zaken die niemand
iets kunnen schelen. Een trots hart weigert om stil te zijn omdat
trots verlangt dat ik mijn zegje doe – ik moet het laatste woord
hebben.
Ik ben altijd een expert geweest in het overtuigen van anderen
dat mijn weg de juiste is, maar sinds de Heilige Geest mij heeft
overtuigd op dit gebied, heb ik geleerd mijn mond te houden
terwijl ik midden in een meningsverschil zit. Ik weet dat ik een
stapje terug moet doen, stil zijn en God vertrouwen om de
situatie in handen te nemen. Geloof me, ik heb heel veel
discussies vermeden door te weigeren het vuur van de strijd op te
stoken met mijn woorden. Mijn relaties en leven zijn veel
vrediger wanneer ik het aan de Heilige Geest overlaat om te
overtuigen!
Waneer iemand ons beledigt of onze gevoelens kwetst, brengt
trots ons in de verleiding om te reageren vanuit onze verwonde
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emoties. Maar ik leef liever in vrede dan altijd mijn eigen zin te
doen. Zou jij dat ook niet willen?

DE AANDRANG VAN DE HEILIGE GEEST VOLGEN
Zowel Dave als ik hebben op dit terrein geleerd om naar de
Heilige Geest te luisteren. Er zijn momenten dat we het gewoon
niet met elkaar eens zijn. Mijn man is niet moeilijk in de
omgang. In feite kan hij zich makkelijk aanpassen en hij is zeer
flexibel. Maar er zijn bepaalde onderwerpen waar we beiden een
duidelijke mening over hebben en waarbij geen van beiden de
ander kan overtuigen dat we het verkeerd zien, alleen God Zelf.
Soms overtuigt God Dave en soms overtuigt Hij mij. Als ik
doordram over een onderwerp en probeer Dave te overtuigen,
wordt de harmonie in onze relatie verstoord, en komt strijd ons
leven binnen. Als ik mezelf
verneder onder de machtige
Ik heb geleerd dat
hand van God en op Hem
zelfs als verkeerde woorden een
wacht, heb ik geleerd dat
vlam hebben aangestoken,
Hij, en Hij alleen, in staat is
de juiste woorden die weer
om mijn man in bepaalde
kunnen uitdoven.
situaties te overtuigen.



Wanneer Dave en ik in de
verleiding komen om onze
trots te verdedigen en erop staan dat we gelijk hebben, heeft God
gezorgd dat we kunnen zeggen: “Ik denk dat ik gelijk heb, maar
misschien heb ik het wel mis!” Het is absoluut
verbazingwekkend hoeveel ruzies we in de loop der jaren hebben
kunnen vermijden door deze uitspraak, een simpele daad van
nederigheid. Ik heb ontdekt dat als ik deze kleine wenk van de
Heilige Geest opvolg een relatie opnieuw harmonieus kan
worden.
Uiteraard zijn er momenten dat we moeten spreken en mensen
moeten confronteren, maar het is van vitaal belang dat we
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