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HOOFDSTUK 1

Zelfaanvaarding

Want zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij…
Spreuken 23:7, Amplified Bible

Vind jij jezelf leuk? Wist je dat de meeste mensen zichzelf helemaal
niet leuk vinden? Ik heb jarenlange ervaring met proberen mensen te
helpen om emotioneel, mentaal, geestelijk en sociaal heel te worden.
Voor mij was het een enorme doorbraak toen ik ontdekte dat de
meeste mensen zichzelf eigenlijk niet leuk vinden. Sommige mensen
zijn zich hiervan bewust, maar anderen hebben er geen idee van dat dit
de wortel is van de vele andere problemen in hun leven.

Zelfafwijzing of zelfhaat is de wortel van vele relatieproblemen.
God verlangt ernaar dat wij goede relaties hebben. Ik heb ontdekt dat
de Bijbel een boek is over relaties. De Bijbel zit vol onderwijs over mijn
relatie met God, met andere mensen en met mezelf.

Zoek naar vrede in je relaties

… [Verlang niet alleen naar vrede in je relatie met God, met je mede-
mens en met jezelf, maar jaag naar die vrede!]

1 Petrus 3:11

Gods Woord leert ons om goede relaties te hebben, maar ook hoe we
deze relaties ontwikkelen en onderhouden.

Voor mij was 1 Petrus 3:11 uit de Amplified Bible echt een openba-
ring. Toen ik me erin verdiepte, openbaarde de Heilige Geest me dat ik
allereerst vrede met God nodig had. Het is van het grootste belang dat
ik ervan overtuigd ben dat Hij van me houdt. Hij houdt niet pas van
me als ik volmaakt ben. Nee, Hij houdt op elk moment onvoorwaarde-
lijk en volmaakt van me. In de tweede plaats is het van belang dat ik
Zijn liefde ontvang.
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Ontvangen is niet niks. Wanneer we van God ontvangen, bergen
we in ons binnenste op wat Hij ons aanbiedt. Als we Zijn liefde ont-
vangen, hebben we die liefde in ons. Vanaf het moment dat we gevuld
zijn met Gods liefde kunnen we van onszelf gaan houden. We kunnen
vanaf dat moment die liefde ook teruggeven aan God en doorgeven aan
anderen.

Onthoud altijd: we kunnen nooit iets doorgeven wat we zelf niet
hebben!

De liefde van God

…De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest,
Die ons gegeven is.

Romeinen 5:5

De Bijbel leert ons dat Gods liefde in onze harten is uitgestort door de
Heilige Geest, die ons is gegeven. Dat betekent heel eenvoudig dat
wanneer de Heer – in de gedaante van de Heilige Geest – in ons hart
komt wonen op basis van ons geloof in Zijn Zoon Jezus Christus, Hij
Zijn liefde meeneemt, want God is liefde (1 Johannes 4:8).

Het is belangrijk dat we ons afvragen wat we doen met die liefde die
God gratis en voor niets aan ons geeft. Wijzen we die liefde af omdat
we denken dat we niet waardevol genoeg zijn om geliefd te worden?
Zijn we van mening dat God net is als die andere mensen die ons
hebben afgewezen en gekwetst? Of aanvaarden we Zijn liefde in het
geloof dat Hij groter is dan onze tekortkomingen en zwaktes?

Wat voor relatie heb jij met God, met jezelf en met je medemens?
Het was totaal niet bij me opgekomen dat ik een relatie had met

mezelf. Het was iets waar ik helemaal niet bij nadacht totdat God me
op dit gebied dingen begon te leren. Nu realiseer ik me dat ik veel meer
tijd met mezelf doorbreng dan met wie dan ook, dus is het van vitaal
belang dat ik goed met mezelf overweg kan.

Jij bent de enige persoon waar je nooit van af komt.
We weten allemaal wel hoe vreselijk het is om dag in dag uit te

moeten werken met iemand waar we niet mee overweg kunnen. Ge-
lukkig hoeven we deze persoon na de werkdag niet mee naar huis te
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nemen, maar dat geldt wel voor onszelf. We zitten dag en nacht met
onszelf opgescheept. Er gaat geen seconde voorbij dat we niet bij ons-
zelf zijn. Daarom is het van het grootste belang dat we goed met onszelf
kunnen opschieten.

We kunnen niet geven wat we niet hebben

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.
Mattheüs 10:8

Met de hulp van de Heer leerde ik omGods liefde te ontvangen, op een
gebalanceerde manier van mezelf te houden, God op mijn beurt lief te
hebben en van andere mensen te houden. Door mijn persoonlijke ver-
leden ging het niet zo snel en ook niet zo gemakkelijk.

Het leek wel of ik altijd moeilijkheden tegenkwam in relaties en ik
had zelf geen idee hoe dat kwam. Ik kwam maar geen mensen tegen
die ik leuk vond en waar ik van genoot en die met mij wilden optrek-
ken. God hielp me uiteindelijk inzien wat het probleem was: ik pro-
beerde iets te geven wat ik zelf niet had.

Als jonge gelovige hoorde ik preken over hoe belangrijk het was dat
christenen elkaar liefhadden. Ik probeerde oprecht in die liefde te wan-
delen, maar keer op keer mislukte het. Het was noodzakelijk dat ik
Gods oplossing voor dit persoonlijke probleem ontdekte. Met mijn
oren hoorde ik dat God van me hield, maar eigenlijk geloofde ik het
niet echt met mijn hele wezen. Misschien geloofde ik wel dat dit een
algemene waarheid was, maar dat het ook voor mij persoonlijk gold,
kwam niet echt binnen. Ik had een probleem, ik had de oplossing,
maar ik kreeg het niet voor elkaar om het probleem en de oplossing
met elkaar te verbinden.

Vaak weten we wel wat ons probleem is, maar krijgen we het niet
voor elkaar de juiste oplossing ervoor te vinden. Dat geldt ook an-
dersom: vaak ontdekken we een oplossing in Gods Woord, maar heb-
ben we geen idee wat ons probleem is. God wil ons openbaren wat
onze echte problemen zijn en welke oplossingen ervoor in ZijnWoord
staan. Als we het probleem en de oplossing aan elkaar verbinden, slaat
de duivel op de vlucht en komt Gods vrijheid binnen.



8

MET SUCCES JEZELF ZIJN!

Zo zag ik bijvoorbeeld in de Bijbel dat het de bedoeling is dat we in
liefde wandelen. Ik wist dat ik een probleem had met liefde, maar ik
wist niet dat dit probleem zo’n diepgewortelde oorzaak had.

Geregeld proberen we de slechte vruchten in ons leven aan te pak-
kenmaar komen we nooit toe aan de oorzaak van die slechte vruchten.
Als de wortel blijft zitten, zullen de vruchten tevoorschijn blijven ko-
men, hoe vaak we ze ook wegsnijden. Natuurlijk is dat een frustre-
rende cyclus. We doen enorm ons best met de kennis die we hebben,
maar toch lijkt het of we nooit een permanente oplossing voor onze
ellende vinden.

Zo deed ik wanhopig mijn best om me liefdevol te gedragen, maar
het lukte memaar niet omGods liefde te ontvangen. Met als gevolg dat
ik ook geen liefde kon doorgeven. Ik had namelijk geen liefde om te
geven.

Heb je naaste lief als jezelf

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult
uw naaste liefhebben als uzelf.

Galaten 5:14

Terwijl ik op zoek was naar oplossingen voor mijn problemen, opende
de Heilige Geest Galaten 5:14 voor me op een manier waarop ik er nog
nooit naar had gekeken. Ik had huwelijksproblemen. Mijn echtgenoot
en ik konden niet met elkaar overweg – het leek wel of we het nergens
over eens konden zijn; we hadden bijna voortdurend ruzie. Dit had
ook nadelige gevolgen voor onze kinderen. De angst en onrust hadden
ook invloed op mijn gezondheid. Ik had antwoorden nodig!

Liefde is het antwoord

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees
uit.

1 Johannes 4:18
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Toen de Heilige Geest me deze tekst liet zien, vroeg ik mezelf af of ik
God wel helemaal goed begreep – kon het echt zo simpel zijn als ‘Jezus
houdt van me, want dat staat in de Bijbel’? Ik had heel wat angsten in
mijn leven en hier – in 1 Johannes 4:18 – stond dat volmaakte liefde de
angst zou verdrijven.

Ja, ik had geprobeerd in ‘volmaakte liefde’ te wandelen, maar dat
mislukte steeds weer opnieuw. Ik dacht dat ‘volmaakte liefde’ inhield
dat ik volmaakt van anderen moest houden. Nu begon ik te ontdekken
dat deze volmaakte liefde gaat over Gods liefde voor mij – Hij is de
Enige die volmaakt kan liefhebben.

Gods liefde is volmaakt, zelfs wanneer wij dat niet zijn!

Geliefd om anderen lief te hebben

Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde
geworteld en gefundeerd bent, opdat u [deze liefde] ten volle zou kun-
nen begrijpen, met alle heiligen, [en] wat de breedte en lengte en diepte
en hoogte [ervan] is…

Efeziërs 3:17-18

Toen ik deze en andere bijbelteksten overdacht, voelde ik me als een
blinde die voor het eerst kon zien. Mijn probleem was een gebrek aan
liefde. Ik had in mijn leven nooit behoorlijke liefde ontvangen. Daar-
door had ik nooit geleerd om behoorlijk van mezelf te houden. Ik vond
mezelf niet eens leuk, laat staan dat ik van mezelf hield.

Als niemand van ons houdt, kunnen we niet begrijpen waarom we
van onszelf zouden moeten houden. Als anderen niet van ons houden,
denken we dat we kennelijk geen liefde waard zijn.

Het is belangrijk dat we wél van onszelf houden – niet op een ego-
ïstische, zelfgerichte manier die ertoe leidt dat we gaan zwelgen in
onszelf, maar op een gebalanceerde, goddelijke wijze die eenvoudig-
weg bevestigt dat we Gods schepping zien als iets wat in essentie goed
en juist is. Misschien zijn we het zicht hierop verloren door ons ver-
leden en de ongelukkige omstandigheden die we hebben gekend, maar
dat betekent niet dat we waardeloos zijn en klaar voor de vuilnishoop.



10

MET SUCCES JEZELF ZIJN!

We hebben die vorm van liefde nodig die zegt: ‘Ik kan liefhebben
wat God liefheeft. Ik houd misschien niet van alles wat ik doe, maar ik
accepteer mezelf omdat God mij accepteert.’ We mogen de volwassen
vorm van liefde ontwikkelen die zegt: ‘Ik weet dat ik op bepaalde ge-
bieden moet veranderen en dat wil ik ook. Ik geloof dat God mij elke
dag verandert, maar ondertussen zal ik niet afwijzen wat God accep-
teert. Ik accepteer mezelf zoals ik nu ben en weet dat ik niet altijd zo
zal blijven.’

Ons geloof biedt ons hoop voor de toekomst. Zoals Hij deed bij de
Israëlieten, zo zal God ook ons helpen onze vijanden (onze proble-
men) stuk voor stuk te overwinnen (Deuteronomium 7:22). Wanneer
we voortdurend leven bij Zijn Woord zal Hij ons van heerlijkheid naar
heerlijkheid veranderen (2 Korintiërs 3:18). Hij is de Leidsman en
Voleinder van ons geloof (Hebreeën 12:2). Hij is een goed werk in
ons begonnen en Hij zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus
(Filippenzen 1:6).

Zodra we Gods liefde ontvangen en onszelf gaan liefhebben en aan-
vaarden, zal dat onze relatie met Hem enorm verbeteren. Zolang we
Zijn liefde niet ontvangen, is de cirkel incompleet. We kunnen Hem
alleen liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes
4:19).

We weten allemaal wel hoe frustrerend het is om iemand iets ca-
deau te doen die maar blijft weigeren het aan te nemen. Ik vind het
heerlijk om mensen te verrassen en hen iets leuks te geven waarvan ik
weet dat ze het graag willen of nodig hebben. Ik heb het wel eens mee-
gemaakt dat ik een verrassing voorbereidde, ik ging winkelen, geld
uitgaf en alles klaarzette en vervolgens was de persoon zo onzeker dat
ze het niet voor elkaar kreeg om gewoon dankbaar mijn geschenk aan
te nemen.

Als we onzeker zijn en het gevoel hebben dat we niks waard zijn,
dan is het erg moeilijk om iets te ontvangen. Misschien heb je het ge-
voel dat je alles wat je krijgt moet verdienen en denk je: waarom zou
iemand me überhaupt zomaar iets willen geven? We kunnen achter-
dochtig worden en ons afvragen wat iemands motief is met een ge-
schenk. Wat zou die ander hier voor bedoeling mee hebben? Wat wil
ze van me?
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Het gebeurt wel eens dat ik iemand iets probeer te geven en er zo-
veel energie en tijd mee kwijt ben om die ander ervan te overtuigen dat
ik het ze graag wil geven, dat het gewoon beschamend wordt. Ik wil
gewoon dat ze het aannemen! Ik wil ze mijn waardering laten blijken
met een cadeautje. Het enige wat ik verwacht is dat ze dat dankbaar
aanvaarden en ervan genieten.

Als we ons als mens zo kunnen voelen, hoeveel te meer zal God
zich voelen wanneer Hij Zijn liefde, genade en goedheid wil geven en
we weigeren het aan te nemen omdat we een vals gevoel van nederig-
heid koesteren of onszelf niet waardevol genoeg achten om Zijn ge-
schenk aan te nemen. Wanneer God zich naar ons uitstrekt om ons
lief te hebben, probeert Hij een cyclus op te starten die niet alleen ons
zegent, maar ook vele anderen.

Dit is Gods plan: Hij wil dat we Zijn liefde ontvangen, onszelf op
een gebalanceerde en goddelijke manier liefhebben, Zijn liefde uitbun-
dig beantwoorden en vervolgens alle mensen liefhebben waar we in
ons leven mee te maken krijgen.

Jarenlang hebben we dat plan van God niet gevolgd. We hebben
anderen niet eens lief met onze eigen liefde, laat staan met Gods liefde.
Onthoud dat we van onszelf helemaal geen liefde hadden om een an-
der lief te hebben zonder dat God ons eerst liefhad!

Acceptatie of afwijzing?

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed [Hij
keurde het volkomen goed.] Toen was het avond geweest en het was
morgen geweest: de zesde dag.

Genesis 1:31

Onszelf afwijzen zal ons niet veranderen; het zal onze problemen al-
leen maar groter maken. Acceptatie zorgt ervoor dat we de realiteit in
de ogen kijken en ermee aan de slag gaan. We kunnen nergens mee
aan de slag gaan zolang we het weigeren te accepteren of de realiteit
ervan ontkennen.
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Webster’s II New College Woordenboek definieert ‘accepteren’ als:
‘1. Iets (bereidwillig) ontvangen (wat wordt aangeboden). 2. Toelaten
tot een groep of plaats. 3a. Iets als gebruikelijk, juist of fatsoenlijk
beschouwen. 3b. Iets als waar beschouwen.’1

Uit deze definitie haal ik dat acceptatie te maken heeft met onze wil.
Als ik deze definitie toepas op zelfacceptatie, dan concludeer ik dat ik
ervoor kan kiezen om mezelf te accepteren, of niet. God biedt me de
mogelijkheid om mezelf te accepteren zoals ik ben, maar ik heb de
vrije wil en kan weigeren deze keuze te maken als ik wil. Ik leer uit
deze definitie ook dat wanneer iets eenmaal wordt geaccepteerd, dit als
volkomen gebruikelijk, fatsoenlijk en juist wordt beschouwd.

Mensen die zichzelf afwijzen doen dat omdat ze zichzelf niet kun-
nen zien als fatsoenlijk of juist. Ze zien alleen hun tekortkomingen en
zwaktes, niet hun schoonheid en kracht. Dit is een onevenwichtige
houding, een houding die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door men-
sen met gezag die in het verleden de nadruk hebben gelegd op wat
zwak en verkeerd was, in plaats van op wat sterk en goed was.

Het woord ‘acceptatie’wordt in het zojuist genoemde woordenboek
onder andere gedefinieerd als ‘goedkeuring’ en ‘instemming’. Wanneer
we het moeilijk vinden om onszelf te accepteren zoals we zijn, dan zou
ik willen voorstellen om in te stemmen met God dat wat Hij heeft
geschapen goed is. Aangezien wij ook door Hem geschapen zijn, geldt
dat ook voor ons.

In Amos 3:3 lezen we: ‘Gaan twee mensen samen op weg zonder een
afspraak te maken en het met elkaar eens te zijn?’ (NIV). Ommet God te
wandelen, moeten we het eerst eens met Hem worden. Hij zegt dat Hij
van ons houdt en ons accepteert. Als we het met Hem eens zijn, kun-
nen we onszelf niet langer haten en afwijzen.

Het is nodig dat we instemmen met God dat toen Hij ons maakte,
Hij iets goeds schiep.

Graag wil ik nog eens benadrukken dat ik me realiseer dat niet alles
wat we doen goed is, maar in dit gedeelte van het boek heb ik het over
wie we zijn, niet over ons gedrag. Verderop in dit boek zal ik het tot in
detail hebben over hoe God kijkt naar wat we doen, maar in dit eerste
hoofdstuk houden we ons vooral bezig met wie we zijn in Gods ogen.

Misschien bevind jij je wel in de situatie waarin ik zelf zat toen God
deze waarheden aan me begon te openbaren. Je ziet allerlei dingen in
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jezelf die anders zouden moeten en het is bijzonder moeilijk om te
denken of te zeggen: ‘Ik accepteer mezelf.’ Door dat te zeggen, heb je
het gevoel dat je daarmee ook alles accepteert wat er mis is met je,
maar dat is niet het geval.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het geen zin heeft om ons-
zelf te proberen te veranderen zonder dat we onszelf persoonlijk
accepteren.

Voor verandering is correctie nodig

Want de Heer corrigeert en disciplineert iedereen die Hij liefheeft, en
Hij straft, ja tuchtigt, elke zoon die Hij aanvaardt en koestert en wel-
kom heet in Zijn hart.

Hebreeën 12:6

Deze waarheid over hoe God de mensen corrigeert en disciplineert wie
Hij liefheeft, wordt door Jezus zelf bevestigd in Openbaring 3:19 waar
Hij zegt: ‘Ieder die Ik [van harte en teder] liefheb, wijs Ik terecht [over-
tuig] en bestraf Ik. Wees dan ijverig [oprecht enthousiast] en bekeer u
[verander je denken en houding].’

Om te veranderen hebben we correctie nodig. Mensen die niet we-
ten dat ze geliefd zijn, vinden het bijzonder moeilijk om gecorrigeerd
te worden. Correctie heeft geen enkele zin als ze niet wordt ontvangen.

Door in de afgelopen jaren met mijn kinderen en honderden werk-
nemers te maken te hebben gehad, ontdekte ik dat je een ander altijd
liefdevol moet corrigeren. Als ik iemand succesvol wil corrigeren, dan
moet die ander zeker weten dat ik van ze houd en om hen geef.

Je kunt er enorm veel tijd in steken iemand te corrigeren, maar het
is verspilde tijd als die ander niet aanvaardt wat ik heb gezegd. Op
dezelfde manier zal God ons moeten corrigeren om ons te veranderen.
We zullen zijn correctie niet goed ontvangen als we ons niet bewust
zijn van Zijn liefde voor ons. Misschien horen we dat Hij ons corrigeert
en zijn we het zelfs met Hem eens, maar dat zal ons alleen maar boos
maken of ervoor zorgen dat we ons veroordeeld voelen als we er niet
van overtuigd zijn dat deze correctie de verandering zal brengen die we
nodig hebben.
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Wees verzekerd van Gods liefde voor jou

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen,
noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekom-
stige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons
zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze
Heere.

Romeinen 8:38-39

We kunnen geen vertrouwen hebben, tenzij we ervan overtuigd zijn
dat we geliefd zijn. Om te groeien in God en door Hem veranderd te
worden, is het noodzakelijk dat we Hem vertrouwen. Vaak leidt Hij
ons op manieren die we niet begrijpen. Op die momenten hebben we
een vast vertrouwen op Zijn liefde voor ons nodig.

De apostel Paulus was ervan overtuigd dat niets ooit in staat is om
ons te scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Ook wij heb-
ben deze absolute zekerheid van Gods liefde voor ons persoonlijk
nodig.

Accepteer Gods liefde voor jou en maak die liefde tot de basis van
jouw liefde en acceptatie van jezelf. Ontvang Zijn bevestiging en weet
dat je verandert en precies wordt zoals Hij wenst. Geniet van jezelf –
op de plaats waar je bent – op de weg naar volle geestelijke
volwassenheid.
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Je zelfbeeld bepaalt je toekomst

Toen boog hij [de kreupele] zich en zei: Wat is uw dienaar dat u aan-
dacht schenkt aan een dode hond als ik ben?

2 Samuel 9:8

We hebben al vastgesteld dat de onzekerheid die door een slecht zelf-
beeld wordt veroorzaakt effect heeft op al onze relaties. Het heeft ook
een groot effect op onze toekomst.

Als je een slecht beeld hebt van jezelf, heeft dit al negatief effect
gehad op je verleden. Toch kun je genezing ontvangen en het verleden
niet toestaan zich te herhalen. Laat wat achter je ligt los, inclusief de
negatieve manieren waarop je je over jezelf hebt gevoeld, en strek je uit
naar de goede dingen die God voor je heeft klaarliggen.

God heeft een plan voor ons allemaal

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede
werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin
zouden wandelen.

Efeziërs 2:10

God heeft een plan voor ons allemaal, maar we ervaren dit niet altijd.
Vaak leven we ver onder de maat en leven we niet in Gods bedoeling
voor ons leven om er van te genieten.

Jarenlang deed ik niets met de voorrechten en privileges die ik als
kind van God had. Hier waren twee redenen voor. In de eerste plaats
had ik er geen flauw idee van dat ik voorrechten en privileges had.
Hoewel ik christen was en geloofde dat ik naar de hemel zou gaan
wanneer ik zou overlijden, wist ik niet dat er iets aan mijn verleden,
heden en toekomst gedaan kon worden. De tweede reden dat ik ver
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beneden het niveau leefde dat God voor mij bedoeld had, was simpel-
weg dat ik verkeerde gevoelens had over mezelf. Ik had een armzalig
zelfbeeld en dat had invloed op mijn dagelijks leven en mijn beeld van
de toekomst.

God heeft plannen met jou!

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de
HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk
om u toekomst en hoop te geven.

Jeremia 29:11

Als je een slecht beeld hebt van jezelf – zoals ik had – raad ik je aan om
het verhaal van Mefiboseth te lezen. Je kunt het vinden in 2 Samuel 9.
Het heeft veel invloed gehad in mijn leven en ik ben ervan overtuigd
dat dit ook voor jou kan gelden. Het zal je niet alleen helpen inzien
waarom je ver beneden het niveau leeft dat God voor jou voor ogen
heeft, maar ook waarom je het gevaar loopt dat je Zijn plannen voor
jouw toekomst misloopt.

‘Is er iemand voor wie ik tot zegen kan zijn?’

David zei: Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul,
zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan.

2 Samuel 9:1

Mefiboseth was de kleinzoon van koning Saul en de zoon van Jona-
than, die Davids beste vriend was geweest en met wie David een ver-
bond had gesloten. Jonathan en zijn vader Saul waren beiden gesneu-
veld op het slagveld en David was intussen koning geworden.

David kreeg het verlangen om iemand in Sauls familie tot zegen te
zijn omwille van zijn vriend Jonathan. Hij informeerde of er nog ie-
mand uit het geslacht van Saul leefde die hij vriendelijkheid kon be-
tonen. Een van zijn dienaars wist dat Mefiboseth nog in leven was en
dat hij woonde in het plaatsje Lodebar.
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‘Lodebar’ betekent ‘zonder weidegrond’. In een samenleving die
was gebaseerd op landbouw, was een plaats met de naam Lodebar
waarschijnlijk een plek vol armoede. Waarom zou een kleinzoon van
een koning in zo’n plaats wonen? Waarom was hij niet als erfgenaam
van koning Saul naar het paleis gegaan om zijn voorrechten en privi-
leges op te eisen, laat staan zijn voorrechten en privileges ten opzichte
van zijn vader Jonathan, die nota bene een verbondsrelatie had met de
huidige koning? Natuurlijk was hij bekend met verbondsrelaties; dat
was iedereen in die tijd. Hij wist van het verbond tussen zijn vader
Jonathan en koning David, dat ook de nakomelingen van Jonathan
omvatte.

Wanneer in het oude Israël twee mensen een verbond aangingen,
kwamen alle bezittingen van de een beschikbaar voor de ander, en vice
versa. De verbondsrelatie betekende ook dat de een de ander zou hel-
pen, voor de ander zou vechten en alles zou doen wat nodig was om te
voorzien in de behoeften van de ander. Toch leefde Mefiboseth, de
rechtmatige erfgenaam van Jonathan, koning Davids verbondspartner,
in armoede. Waarom? Het antwoord op deze vraag brengt ons naar de
laatste dagen van de regering van koning Saul, Mefiboseths opa.

Toen het nieuws over de dood van Saul en Jonathan het paleis be-
reikte, was Mefiboseth nog maar een kind. Toen zijn verzorgster het
nieuws hoorde, rende ze met de kleine jongen in haar armen weg uit
het paleis. Ze was bang dat David wraak zou nemen op de jongen door
hoe koning Saul David had behandeld. Tijdens de vlucht was Mefibo-
seth gevallen en kreupel geworden aan beide benen (2 Samuel 4:4).

Toen David Mefiboseth liet halen, viel hij neer aan de voeten van de
koning. Hij was duidelijk doodsbang. David zei hem dat hij niet bang
hoefde te zijn en dat hij hem vriendelijkheid wilde betonen. Mefibo-
seths reactie is een goed voorbeeld van het slechte zelfbeeld dat we
allemaal moeten overwinnen.

Het beeld van een dode hond

Toen Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David
binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich
neer. David zei: Mefiboseth! En hij zei: Zie, hier is uw dienaar. David
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zei tegen hem: Wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertieren-
heid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van
uw vader Saul teruggeven, en ú zult voortdurend aan mijn tafel de
maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei: Wat is uw dienaar dat
u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben.

2 Samuel 9:6-8

Mefiboseth had een armzalig zelfbeeld; dat van een dode hond. Hij
dacht niet bepaald positief over zichzelf. In plaats van zichzelf te zien
als de rechtmatige erfgenaam van zijn vader en grootvader zag hij zich-
zelf als iemand die afgewezen zou worden. Het bewijs daarvoor ligt in
het feit dat hij in die tijd nooit naar het paleis was gegaan om zijn
erfdeel op te eisen.

Een slecht zelfbeeld zorgt ervoor dat we leven in angst in plaats van
geloof. We richten ons op wat er aan ons mankeert, niet aan wat er zo
goed is aan Jezus. Hij heeft onze verkeerde daden op zich genomen en
ons Zijn rechtvaardigheid gegeven (2 Korintiërs 5:21). Het is belang-
rijk dat we in de realiteit van die waarheid wandelen.

Toen ik dit bijbelgedeelte las, realiseerde ik me dat ik mezelf ook
zag als een dode hond. Dit zelfbeeld hield me tegen om alles te zijn wat
ik in het leven zou kunnen zijn en hebben. Ik begon mijn beeld over
mezelf te veranderen. Daar had ik heel wat tijd en de hulp van de
Heilige Geest bij nodig, maar ik was vastbesloten om niet te leven
met minder dan de zegeningen waar Jezus in had voorzien.

In Gods Woord staat dat wij door Zijn verbond met ons het hoofd
kunnen zijn in plaats van de staart, dat we alleen omhoog zullen gaan
en niet omlaag (Deuteronomium 28:13). Ik kan me voorstellen dat je
net als ik veel te lang de staart bent geweest. Het is tijd om op te staan
en je rechtmatige erfdeel te ontvangen.

David zegendeMefiboseth. Hij gaf hem dienstknechten en landgoe-
deren en voorzag in al zijn behoeften. Het verhaal eindig zo: ‘Zo
woonde Mefiboseth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van
de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten’ (2 Samuel 9:13).

Ik ben gek op het slot van dit verhaal. Ik vergelijk het kreupel zijn
van Mefiboseth met onze eigen zwaktes. Ook wij mogen gemeenschap
hebben en eten met onze Koning Jezus – ook al hebben we gebreken
en zwaktes. We hebben een verbond met God, verzegeld en bekrach-
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tigd in het bloed van Jezus Christus. Een bloedverbond was en is nog
altijd een van de sterkste verbintenissen die tussen twee partijen kan
worden aangegaan.

We bieden God aan wat we hebben en Hij geeft ons wat Hij heeft.
Hij neemt al onze zonden, fouten, zwaktes en mislukkingen en geeft
ons Zijn vermogen, Zijn rechtvaardigheid en Zijn kracht. Hij neemt
onze armoede en geeft ons Zijn rijkdommen. Hij neemt onze ziekten
en kwalen en Hij geeft ons zijn genezing en gezondheid. Hij neemt ons
verleden vol verprutste dingen en mislukkingen en geeft ons de hoop
op een heldere en stralende toekomst.

In onszelf zijn we niets. Onze eigen gerechtigheid is als smerige
vodden en besmeurde kleding ( Jesaja 64:6). Maar in Christus hebben
we een toekomst die het waard is om naar uit te kijken. De term ‘in
Christus’ betekent eenvoudig dat we ons geloof op elk aspect van ons
leven in Hem hebben geplaatst. We zijn in een verbond getreden met
de almachtige God. Wat een ontzagwekkende gedachte!

Ben jij een sprinkhaan?

Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig
van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo
waren wij ook in hun ogen.

Numeri 13:33

Het verhaal in Numeri 13 heeft veel invloed gehad in mijn leven. Mo-
zes stuurt twaalf mannen om het Beloofde Land te verkennen en te
bekijken of het een goed of slecht land is. Tien mannen kwamen terug
met ‘een negatief rapport’ (vers 32). Slechts twee van de verkenners –
Kaleb en Jozua – hebben de houding die God verlangde.

Toen de twaalf verkenners terugkwamen van hun reis, zeiden ze:
‘Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk,
het vloeit over van melk en honing…’ (Numeri 13:27). Ze vertelden
verder: ‘Het volk echter dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn
versterkt en heel groot, en ook hebben wij daar nakomelingen van Enak
gezien’ (vers 28). Met andere woorden, het is een goed land, maar er
wonen reuzen. De angst voor de reuzen weerhield Gods volk ervan om
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het land binnen te gaan dat Hij had beloofd aan hen te geven. Ze zagen
reuzen, maar God zagen ze niet.

Het waren niet de reuzen waardoor de tien verkenners en het volk
werden verslagen; het kwam door hun slechte zelfbeeld. Het was hun
verkeerde houding ten opzichte van zichzelf waardoor ze het niet za-
gen zitten. Ze zagen anderen als reuzen en zichzelf als sprinkhanen.

Jozua en Kaleb waren de enigen die de juiste houding hadden ten
opzichte van het land. Ze zeiden tegen Mozes en het volk: ‘… laten wij
vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen
het zeker overmeesteren’ (vers 30). Toen puntje bij paaltje kwam waren
Jozua en Kaleb dan ook de enigen die het Beloofde Land mochten
binnentrekken.

God had een heerlijke toekomst klaarliggen voor alle Israëlieten,
maar ze betraden die toekomst niet allemaal – alleen zij die een juiste
houding hadden ten opzichte van God en zichzelf.

‘Laten we vrijmoedig optrekken en het land in bezit nemen, want
we zullen het zeker overmeesteren.’ Wat een overwinningskreet! Wat
een fantastische houding!

Deze historie vond duizenden jaren geleden plaats, maar het is een
inspiratie voor mij voor vandaag. We kunnen onszelf zien als een dode
hond of een sprinkhaan, maar die zelfbeelden hebben een verwoes-
tende invloed op onze toekomst. We zien het bewijs daarvan in de
verhalen van Mefiboseth en de twaalf verkenners. Wat God ook voor
ons klaar heeft liggen, we zullen dit nooit ervaren tenzij we met Hem
overeenstemmen.

God heeft geen slechte houding ten opzichte van jou – je zou dus
ook geen slechte houding ten opzichte van jezelf moeten hebben.
Schud het verleden van je af en richt je blik op de toekomst. De apostel
Paulus wilde de dingen goed doen, maar ook hij realiseerde zich dat hij
groeide en leerde en dat die goede dingen niet altijd voor de volle
honderd procent zichtbaar werden.



21

Je zelfbeeld bepaalt je toekomst

Jaag ernaar!

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag
ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus
gegrepen.

Filippenzen 3:12

Paulus gaat na dit vers verder en zegt dat hij vergeet wat achter hem
ligt en zich uitstrekt naar wat voor hem ligt.

We zien deze waarheid in veel gedeelten van Gods heilige Woord.
De profeet Jesaja kreeg dezelfde openbaring toen hij de boodschap van
de Heer verkondigde: ‘Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de
dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws’ ( Jesaja 43:18-19).

Ik geloof dat God je ertoe heeft geleid dit boek te lezen omdat Hij
iets nieuws in jouw leven wil doen.

We kunnen bijna allemaal wel een wat beter zelfbeeld gebruiken.
Er is tijd voor nodig om de hoop te vatten die God voor ons heeft
klaarliggen.

Om te zien hoeveel hoop God voor mij heeft, hoef ik mezelf er
alleen maar aan te herinneren hoe ik eraan toe was toen God me tot
de bediening riep. Ik bestond niet bepaald uit het materiaal dat de
wereld zou uitkiezen om te doen wat ik vandaag doe. Ik ben er juist
van overtuigd dat de meeste mensen het totaal niet met me zouden
zien zitten.

Het is zo geweldig en bemoedigend te weten dat wanneer iedereen
alleen maar onze tekortkomingen en fouten ziet, God nog steeds onze
mogelijkheden ziet.

Toen Godme begon te gebruiken om anderen te dienen, had ik nog
altijd heel wat slechte gewoontes in mijn eigen leven. Ik had nog veel
loutering nodig. Ik hield oprecht van God en ik wilde het goede doen,
maar ik had nogmaar weinig openbaring gekregen over Zijn principes.
Ik kende de Tien Geboden, ik ging naar de kerk en ik probeerde ‘goed’
te zijn. Ik voegde er wat ‘goede werken’ aan toe en hoopte dat het
voldoende was om de ‘stad met de paar’len poorten’ binnen te treden,
maar ik ervaarde geen echte overwinning in mijn dagelijks leven.

Ja, ik was oprecht maar ik leed aan een enorm gebrek aan echte
waarheid. Ik had allerlei problemen. Als kind was ik jarenlang seksueel



22

MET SUCCES JEZELF ZIJN!

misbruikt en de gevolgen daarvan waren nog altijd verwoestend. Ik
was ook in een aantal persoonlijke relaties gekwetst geraakt en had
zelfs geen goed begrip van wat liefde was.

Mijn persoonlijkheid was door het misbruik besmeurd door
schaamte en schuld. Dit drong door op zo’n beetje elk gebied van
mijn leven. Ik vond mezelf echt helemaal niet leuk en had een zeer
armzalig zelfbeeld. Mijn onzekerheidsmeter sloeg rood uit en ik was
erg angstig voor van alles en nog wat. Naar buiten toe presenteerde ik
mezelf als een onafhankelijke vrouw en deed ik net of ik prima voor
mezelf kon zorgen en niemand nodig had en me totaal niet druk
maakte over wat anderen van me vonden. Voor mensen die mij niet
kenden leek ik een vrijmoedige en uitgesproken vrouw. Maar mijn
buitenkant was totaal niet in balans met mijn binnenkant. Vanbinnen
was ik een ravage. Toch vulde God me met de Heilige Geest en liet me
weten dat Hij mij wilde gebruiken om anderen van dienst te zijn.

De Heer wilde niet wachten tot ik volledig was geheeld voordat Hij
zich met me wilde bezighouden. Hij begon door me heen te werken
zoals ik op dat moment was. Hij nam de verantwoording op Zich om
me te brengen op de plaats waar ik nu sta. Ik ben ervan overtuigd dat
Hij hetzelfde voor jou zal doen.

God ontmoet je op de plaats waar je bent

Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot
Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar?
Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die
daar ligt, geluisterd.

Genesis 21:17

In de Bijbel lezen we dat wanneer mensen in de problemen zitten, God
hen ontmoet waar ze zich bevinden en hen helpt. Prijs God dat Hij niet
afwacht tot wij onszelf bij elkaar hebben geraapt en naar Hem toe
komen – Hij komt bij ons!

Sara’s dienares Hagar en haar zoon Ismaël waren door Abraham en
Sara weggestuurd en bevonden zich op sterven na dood in de woestijn.
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God had Abraham opgedragen om gehoor te geven aan Sara’s wens om
Ismaël (de zoon van hun eigen inspanningen) en Izak (de zoon van de
belofte) uit elkaar te halen.

Toch was God nog niet klaar met Ismaël. Hij liet hem niet vallen,
ook al leek het daar op dat moment misschien op, maar hij bewoog
Ismaël naar een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

Mensen zouden Ismaël absoluut kunnen zien als een mislukking.
Jaren eerder had God Abram en Sarai (later gaf God hen de namen
Abraham en Sara) beloofd dat Hij hen een kind zou geven. Zoals ons
allemaal zou kunnen overkomen, werden ze een beetje moe van het
wachten en bedachten ze hun eigen plannetje. Dat was een fout, maar
dat weerhield God er niet van om Zijn werk met hen voort te zetten.

Sarai gaf haar dienares Hagar aan Abram als zijn tweede vrouw. Ze
wilde dat hij met Hagar gemeenschap zou hebben, aangezien ze zelf
onvruchtbaar was. Ze redeneerde dat God hen op deze manier alsnog
de beloofde nakomeling zou geven. Maar dat was helemaal niet Gods
plan en het veroorzaakte dan ook een boel problemen, zoals we kun-
nen lezen in Genesis 16-18. Als we deze hoofdstukken bestuderen lijkt
het wel alsof iedereen de hele tijd fouten maakte. Natuurlijk kende
God hun harten want Hij was in de buurt om de situatie te corrigeren
en de puinhoop die ze achterlieten op te ruimen.

God brengt wonderen voort uit fouten. Het misbruik dat me als
kind was overkomen was absoluut iets slechts en had nooit mogen
plaatsvinden. Het was niet alleen iets dat was fout gegaan bij mij,
maar ook bij alle betrokkenen. Maar omdat God zo groot is, nam Hij
die fout en bracht er een bediening uit voort waarmee anderen worden
geholpen. God ontmoette me op de plaats waar ik me bevond, en hoe-
wel andere mensen me zouden hebben afgewezen en ongeschikt zou-
den achten voor de bediening, aanvaardde God mij wel.

God kiest de onwaarschijnlijke – zoals jij en ik!

Maar het dwaze van de wereld heeft God [doelbewust] uitverkoren om
de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uit-
verkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de
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wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat
iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

1 Korintiërs 1:27-29

God kiest doelbewust de meest onwaarschijnlijke kandidaten voor de
taak die Hij heeft klaarliggen. Daardoor creëert hij een wijd open deur
om Zijn goedheid, genade en levensveranderende kracht te laten zien.
Wanneer God iemand zoals ik of vele anderen gebruikt, realiseren we
ons dat de bron ervan niet in onszelf ligt maar in Hem alleen: ‘Want het
dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker
dan de mensen’ (1 Korintiërs 1:25).

Ieder van ons heeft een bestemming en we hebben geen enkel ex-
cuus om die bestemming niet te vervullen. We kunnen onze zwakhe-
den niet als een excuus gebruiken, want God zegt dat Zijn kracht
wordt volbracht in zwakheid (2 Korintiërs 12:9). We kunnen ook ons
verleden niet als excuus gebruiken, want God zegt ons via de apostel
Paulus dat wie in Christus is, een nieuwe schepping is; het oude is
voorbijgegaan, alles is nieuw geworden (2 Korintiërs 5:17).

Hoe God ons ziet is niet het probleem; hoe we onszelf zien weer-
houdt ons ervan om te slagen in het vervullen van onze bestemming.
We kunnen allemaal met succes alles zijn wat God voor ons heeft
bedoeld.

Neem even wat tijd voor jezelf en onderzoek welke gevoelens jij
hebt over jezelf. Wat is jouw zelfbeeld? Wat voor plaatje draag jij met
je mee over jezelf? Als je dat plaatje tevoorschijn haalt en ernaar kijkt,
zie je dan een dode hond of een sprinkhaan? Zie je een hopeloos figuur
waar niemand van houdt? Of zie je jezelf als een nieuwe schepping
naar Gods beeld? Zie je jezelf als iemand die is opgestaan tot een heel
nieuw leven dat erop zit te wachten tot je je dit leven toe-eigent?




