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Wie ben ik? Dat is het thema van 
dit nummer van ons vereni-

gingsblad. Een vraag waar iedereen 
mee te maken heeft, maar die niet 
voor iedereen even makkelijk te be-
antwoorden is. Dat blijkt ook wel uit 
het verhaal van Sanne, die in alle eer-
lijkheid vertelt over haar strijd rond-
om deze vraag. We zijn als redactie 
blij dat ze haar verhaal wilde vertellen 
en ook tips voor de lezers geeft.
In psycho-educatie is er uitleg over de 
ontwikkeling van het zelfbeeld en het 
functioneren van een negatief zelf-
beeld. Maar ook gaat het daarin over 
het werken aan meer zelfaanvaarding. 
Dit is een proces wat niet vanzelf gaat. 
Mooi om te lezen dat het meer zicht 
krijgen op de genade en liefde van 

de Heere voor mensen die altijd weer 
tekortschieten, bij kan dragen aan 
zelfaanvaarding.
Ook in de andere rubrieken wordt 
ingegaan op de vraag: ‘Wie ben ik?’ 
Bovendien is dit ook de vraag die cen-
traal zal staan op onze landelijke dag 
die in november D.V. weer gehouden 
zal worden. We hopen dat u hier ook 
aanwezig zult zijn.
Als u dit nummer van ons vereni-
gingsblad in huis krijgt, ligt de vakan-
tieperiode achter ons. We hopen dat 
u wat rust hebt ontvangen. Voor alle 
blijvende zorgen en moeiten wensen 
we u van harte sterkte.

Namens de redactie,
Carolien Nijsse

Van de redactie
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De Heere is mijn Herder

Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid.
Psalm 23:3b

  

Geliefde lezer, heeft satan gebruld 
in de achterliggende tijd? Bent u 

geplaagd? Meende u om te komen? 
Mag u er nu iets van zien dat Hij u 
leidt? Dat Hij u gadeslaat met een 
oog van ontferming, met een wakend 
oog, een vriendelijk oog, een liefdes-
oog? Mag u weten dat Hij u gadeslaat 
in tegenheden? Bij Hem zijn ‘milde 
handen, vriendelijk ogen’. ‘Hij leidt mij 
met een vriendelijk oog, met een ont-
fermend oog’, zo belijdt David. Is dat 
ook uw belijdenis? Als ik verdriet heb 
en ween, droogt Hij mijn tranen af. Als 
ik treurig ben, giet Hij balsem in die 
wonden en spreekt Hij tot mijn ziel.
Hij leidt mij… om Zijn Naams wil. Om-
dat Christus het wil, omdat God het 
wil om Christus’ wil! Daarom doet Hij 
dit, ook in smart en rouw. Hij zegt: ‘Ik 
zie hun wegen en Ik zal hen genezen, 
en Ik zal hen geleiden en hun vertroos-
tingen wedergeven, namelijk aan hun 
treurigen.’ (Jesaja 57:18).  
Als ik angstig ben, als ik geplaagd 
word, als ik bevreesd en benauwd 
ben, dan lezen we in Psalm 91:15: ‘In 
de benauwdheid zal Ik bij hem zijn.’ Als 
Hij mij leidt in de weg van de tegen-
heden, door het vuur en water, dan is 
het: ’Wanneer gij zult gaan door het 

water, Ik zal bij u zijn, en door de rivie-
ren, zij zullen u niet overstromen; wan-
neer gij zult gaan door het vuur, zult gij 
niet verbranden en de vlam zal u niet 
aansteken.’ Wat een wonder toch: de 
Heere leidt mij ‘om Zijns Naams wil.’ 
David wist ook: Hij leidt mij terug waar 
ik uitgevallen ben. Ofwel: Hij brengt 
mij terug in Gods gemeenschap, in 
Vaders gemeenschap. De HEERE, de 
eeuwige en drie-enige Verbondsgod 
leidt mij terug. Hij brengt mij daar 
waar ik weten mag dat God een ver-
zoend God in Christus is en dat de Va-
der mij in Christus aanziet en mij dat 
door Zijn Geest ook meedeelt.
‘Hij leidt mij…’, dan mag men weten 
dat Hij er is. Zo dikwijls zijn wij in 
zulke wegen dat we zeggen: ‘Heere, 
wie leidt mij nu? Het is alles zo ver-
borgen.’ Maar dan geeft de HEERE 
onderwijs dat Hij ons leidt, zoals Hij 
het volk Israël geleid heeft door de 
wolk- en vuurkolom in de woestijn. En 
zo mag ik weten: ‘Uw stok en staf die 
vertroosten mij.’ En dat alles omdat 
Hij dat wil: ‘Om Zijns Naams wil.’ 
Het gevolg is dat ik op Zijn staf mag 
leunen en met Asaf zeggen: ’Wien 
heb ik nevens U in de hemel? Nevens 
U lust mij ook niets op de aarde.’ Als 

Meditatie
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het om Zijns Naams wil gaat, dan mag 
ik zeggen: ’Hij leidt mij.’ Hoe leidt Hij 
mij dan? Dan mag ik pleiten op Hem, 
pleiten op Zijn Naam, want de Naam 
HEERE staat in vers 1 met hoofdlet-
ters. Dan pleit ik op U, HEERE! U bent 
toch de eeuwige Verbondsgod? Ik kan 
zonder U niet leven. U bent voor mij 
werkelijk alles. U bent mijn lieve HEE-
RE. O, U bent het, HEERE Jezus, waar 
mijn hart naar uitgaat en buiten U is 
er geen andere God. Ik leun op U, ik 
pleit op Uw Naam. U bent een sterke 
Toren. U bent mijn lieve Koning, Die 
mij regeert door Uw Geest en Woord. 
U bent mijn enige Profeet, Die mij 
wijs maakt tot zaligheid. U bent mijn 
Priester, Die Zijn leven heeft afgelegd 
voor mij, maar Die ook voor mij bidt 
en zorg draagt. U bent mijn Herder. 
Als we dan in moeilijke omstandighe-
den zijn, dan mogen we zeggen met 
Jeremia - om Zijns Naams wil - : ‘HEERE,
ik heb Uw Naam aangeroepen in de 
onderste kuil.’ (Klaagliederen 3:55). Ja, 
dan mogen we ook God de eer geven. 
U doet het niet om onzentwil, dat is 
mij bekend! U doet het alleen om Uws 
Naams wil.
Hij leidt mij! Wie is die Hij? Dan gaan 
we zeggen: ‘Dat bent U, HEERE. U 
bent mijn Herder. Uw goedertieren-
heid is tot in der eeuwigheid.’ 

O, die Goede Herder is zo goed en Hij 
vergist Zich nooit! Al hebt u, geliefde 
lezer, vele tegenheden, al bent u zwak, 
al hebt u pijn, al hebt u moeite, al bent 
u eenzaam, toch mag u zeggen: ‘Hij, 
als de Goede Herder leidt mij. De 
Heere is goed en recht, daarom zal 
Hij de zondaars onderwijzen. U bent 
de enige Herder, U bent goed, HEERE, 
ik weet geen andere Leidsman, geen 
andere Beschermer. U bent mijn over-
ste Herder, U leidt mij in het spoor der 
gerechtigheden en ik zweer U trouw; 
ik wil U dienen, ik hang U aan. Ik houd 
U vast, ik dien geen andere HEERE, 
want Gij zijt werkelijk alles voor mijn 
ziel.’ 
Dan geldt het: 
Het is mij vaak, al moet ik eenzaam 
rots en wildernis betreden.
Dan zegt Uw liefdesstem: ’Leun op 
Mij, ik stuur uw schreden.’ 
Ten slotte: David zegt: ’Hij leidt mij.’ 
‘Hij’ komt er zo persoonlijk op aan. 
Kunt u door Gods genade zeggen: 
’Hij is mijn Herder? Hij leidt … ook, ja 
zelfs, mij? 
God zij u nabij in alle omstandighe-
den. Zo van harte wens ik u toe te mo-
gen zeggen: De HEERE is mijn Herder. 
Dan hebt u niets te vrezen. 

Ds. J. Roos, Barneveld
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Op zoek naar zichzelf

Sanne is 22 jaar. Ze woont bij haar 
ouders. Sanne komt uit een groot ge-
zin, waarvan er verschillenden al zijn 
getrouwd. Zo is ze al 15 keer tante. 
Sanne houdt van wandelen in de na-
tuur, foto’s maken, lezen, bakken en 
creatief bezig zijn. Op dit moment is 
ze zich aan het oriënteren wat voor 
werk ze wil gaan doen. Sanne werk-
te altijd in de administratie. Dat doet 
ze nog één dag. Maar ze haalde hier 
niet genoeg voldoening uit. Graag 
wil ze de zorg in. Haar dagen vullen 
zich met velerlei (vrijwilligers)werk in 
de zorg. 

Over de vraag welk beeld ze heeft 
van zichzelf, heeft ze goed na-

gedacht. Maar het is ook een moei-
lijke vraag. Ze worstelt erg met haar 
zelfbeeld. Vaak zegt ze tegen zichzelf: 
‘Wie is Sanne?’ Ze is zichzelf namelijk 
kwijtgeraakt en op zoek naar zichzelf. 
Een zoektocht naar de ‘echte’ Sanne. 
Sanne geeft aan dat haar zelfbeeld 
niet reëel is. Het is niet zoals het hoort 
te zijn. Het is moeilijk voor haar om dit 
toe te geven, maar wel de harde rea-
liteit. Sanne gaat er altijd vanuit dat 
ze de dingen niet (goed) kan. Dat ze 

anderen tot last is, dat haar mening er 
niet toe doet. Ook dat ze geen ruim-
te in mag nemen en dat anderen met 
haar mogen doen wat ze willen. San-
ne geeft aan: ‘Ik ben het toch maar?’ 
Hoe is het beeld wat ze van haar zelf 
heeft ontwikkeld ontstaan? Een vraag 
die Sanne het liefst overslaat, het 
maakt haar erg verdrietig. Toch kiest 
ze ervoor om eerlijk en open te zijn. 
Sanne geeft aan: ‘Want ik werk mee 
aan dit interview voor u, voor jou, die 
dit leest.’
Als kind had Sanne dit beeld niet van 
haarzelf, maar het is geleidelijk ont-
staan. In gedachten gaat ze terug 
naar 4 jaar geleden. Naar een uiterst 
donkere, zwarte periode. Een periode 
waarin ze wekelijks seksueel misbruikt 
werd. Sinds die tijd voelt het of ze niet 
meer van zichzelf is. Of iemand anders 
macht over haar heeft. Of iemand an-
ders voor haar bepaalt wat ze wel of 
niet mag doen.
Sanne heeft hulp gezocht. Twee hulp-
verleners zijn tot grote steun voor 
haar geweest. Het was fi jn om te kun-
nen praten over wat haar bezig hield. 
Om advies te krijgen over hoe ze met 
dingen om moet gaan. Het heeft haar 

Interview

Op zoek naar zichzelfOp zoek naar zichzelf
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erg geholpen om te kunnen praten. 
Eerder dacht Sanne dat je ‘gek’ moest 
zijn om met iemand te praten. Nu 
vindt ze het juist dapper als ze hoort 
dat mensen het doen. ‘Het is alleen al 
fi jn als er iemand naar je wil luisteren. 
Iemand bij wie je ook terechtkunt met 
je vragen, dingen waar je tegenaan 
loopt. En vooral, dat je door die per-

soon er niet op aangekeken wordt, 
maar juist erin geholpen wordt. Ad-
viezen krijgt waar je mee verder kunt.’ 
Genoemde hulp waarin traumaver-
werking een plek had, bleek toch on-
voldoende. Sanne bleef last houden 
van PTSS. Constant was ze met het 
trauma bezig. Ze zocht weer hulp, 
maar met enkele hulpverleners had 
ze geen klik. Sanne wist niet meer hoe 
het verder moest. In die periode viel 
haar oog - niet bij geval - op een arti-
kel in ‘De Saambinder’. Een artikel van 
Praktijk Den Uijl met als onderwerp 
‘De schade van seksueel misbruik’. 
Sanne las het en dacht: ‘Dit gaat over 
mij.’ Onderaan stond het telefoon-
nummer van de praktijk. Ze heeft toen 
gebeld en kon er al snel terecht. Nu 
volgt ze om de week groepstherapie 
met mensen die net als zij een seksu-
eel trauma hebben. De andere week 
heeft ze een individueel gesprek met 

een hulpverlener van Praktijk Den Uijl. 
Sanne: ‘Als ik hier over terugdenk vind 
ik dat zo wonderlijk, alles, maar dan 
ook álles wordt bestuurd!’
Sanne vindt het lastig om te zeggen 
welke invloed de Bijbel en het geloof 
op haar zelfbeeld hebben. Het voelt 
dubbel. Aan de ene kant is ze slacht-
off er geworden van seksueel mis-

bruik. De dader is hierin de schuldige. 
Het voelt als een overwinning dat ze 
dit durft te zeggen. Lange tijd heeft 
ze gedacht dat ze zelf de schuldige 
was. En dat denkt ze nog wel eens. 
Maar het gebeurt nu regelmatig dat 

  Ze is het vertrouwen in
            mensen kwĳ tgeraakt
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Sanne hee�  drie tips voor mensen die worstelen 
met een negatief zelfbeeld

1.  Vertel het de HEERE, heel eenvoudig, dat hoeft niet in 
mooie woorden. Vertel maar gewoon wat er in u/je omgaat. 
Misschien lijkt Hij wel heel ver weg, toch wil Hij juist dat we 
naar Hem toe vluchten. Misschien lijkt alles wel onmogelijk, 
weet u/je niet meer hoe het moet, maar ooit hoorde ze een 
dominee zeggen: ‘De HEERE heeft nog nooit anders gedaan 
dan onmogelijkheden mogelijk te maken.’ En Sanne gelooft 
dat dit waar is. Als ze terugkijkt hoe wonderlijk sommige 
dingen bestuurd werden, dan kan ze niet anders dan ge-
loven dat er een God in de hemel is die alle dingen in Zijn 
hand houdt.

2.  Probeer elke dag op te schrijven wat er goed ging, waar je 
dankbaar voor bent, waar je blij van werd. Misschien kun je 
wel niks bedenken, gingen er alleen maar dingen niet goed, 
maar het mogen ook heel kleine dingen zijn en zo kun je je 
dag toch positief afsluiten. Zelf schreef ze soms alleen maar 
op dat ze de vogels had horen fl uiten. Dan gaf dat toch een 
fi jne herinnering aan dat moment. 

3.  Praat er met anderen over. Dat kan iemand uit je omgeving 
zijn, iemand die je vertrouwt, maar als die er niet zijn kun je 
ook hulp zoeken. Een vertrouwenspersoon op school of in 
de kerk, de huisarts, een therapeut, of wie dan ook. Het kan 
soms alleen al opluchten als je je verhaal met iemand kunt 
delen.
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ze durft te zeggen: ‘Hij is schuldig.’ 
Maar zegt Sanne: ‘Ik sta tegenover 
de HEERE ook schuldig, net zo goed 
als de dader, net als alle andere men-
sen. Het is niet zo dat ik het misbruik 
als excuus zou kunnen gebruiken om 
meer recht op vergeving te hebben.’
Door het misbruik is ze het vertrou-
wen kwijt geraakt in mensen, vooral 
in mannen. En merkt ze dat het zelfs 
zo erg is dat ze de HEERE ook niet 
altijd durft te vertrouwen. De HEERE 
wordt vaak als Man omschreven en 
dat maakt haar angstig. Ze weet dat 
ze de HEERE niet hoeft te wantrou-
wen, dat Hij ook nooit zal beschamen. 
En toch voelt ze vaak die angst. Dat 
kan haar heel verdrietig maken. ‘Maar 
soms geeft het me hoop; bij de HEERE 
is niets onmogelijk. Bij Hem is genade, 
voor de grootste van alle zondaren.’
Ziet Sanne zichzelf in de ogen van de 
HEERE als waardevol? Nee, dat kan ze 

niet zeggen. Ze ziet zichzelf juist als 
iemand die alles verkeerd doet. Ze 
vindt het ook lastig om het los van 
elkaar te zien. ‘Aan de ene kant zijn 
we zondaar voor God. Aan de andere 
kant heeft de HEERE ons geschapen, 
mogen we zijn wie we zijn. Maar ik 
kan dat niet los van elkaar zien. Als 
er gezegd wordt ‘In de ogen van de 
HEERE ben je waardevol’, dan denk ik: 
‘Nee, dat klopt niet, in de ogen van de 
HEERE ben ik een zondaar, die Hem 
van Zijn eer berooft.’

Tenslotte: Wie is Sanne? Wat zijn je 
talenten? Die vraagt blijft Sanne erg 
lastig vinden. Ze denkt dat ze geen 
talenten heeft. Daarom hebben ande-
ren Sanne een handje geholpen. Ver-
schillende mensen hebben positieve 
eigenschappen van haar benoemd. 
En dat was niet moeilijk om te doen. 
Haar moeder en zusje weten er een 
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stel te noemen: ‘Sanne, jij bent breed 
creatief, dit laat je zien in de inrichting 
van ons huis. Je dekt de tafel altijd 
heel gezellig. Je maakt allerlei leuke 
dingen. Verder ben je behulpzaam en 
zorgzaam. Je kunt goed organiseren. 
Als iets gebeuren moet, doe je dat 
gelijk.’
Ook een goede vriendin hoeft niet 
lang na te denken over de positieve 
eigenschappen van Sanne. Hier laten 
we haar aan het woord: 
‘Sanne, je bent belangstellend: altijd 
vraag je hoe het gaat en toont dan 
ook echt belangstelling. Later kom je 
op dingen terug. Ook zoiets fi jns, je 
bent betrouwbaar; ik kan dingen te-
gen jou zeggen, en weet dat jij dat 
voor jezelf houdt. Verder je creativi-
teit: de buitenkant van het cadeautje 
was alleen al prachtig! Ook ben je erg 

behulpzaam en zachtaardig; altijd het 
goede zoekend en totaal niet uit op 
ruzie.’

Wat doen deze reacties met Sanne? 
Ze doen haar goed. Toch weet ze niet 
wat ze er op moet zeggen. Ze gelooft 
wel dat het waar is, maar ze kan het 
vanbinnen nog niet zo goed toelaten. 
‘In mij is ook altijd nog de stem van de 
dader, die mij zegt dat ik niks waard 
ben, dat ik er niet toe doe. Eigenlijk zit 
ik nog zo in de macht van die dader 
dat het me ook niet lukt om positieve 
gedachten over mezelf toe te staan. 
Maar wel weet ik dat ik op weg ben 
om met Gods hulp de dader uit mijn 
leven te bannen.’

Henriët van Leeuwen

Sanne hee�  ook waardevolle tips voor de omgeving

- Probeer te luisteren. Laat iemand zijn/haar verhaal vertellen zonder 
gelijk met een oplossing of je eigen verhaal te komen. Voor hem of 
haar is het vaak al een hele stap om het te durven delen. En heel be-
langrijk is dat hij/zij zich dan gezien voelt. Dat kan lastig zijn, mensen 
willen vaak graag helpen, maar weten niet goed hoe er mee om te 
gaan. Ze hebben hun eigen manieren van helpen waarvan ze denken 
dat dit goed is. Maar luisteren is toch echt het beste wat je kunt doen.

- Wees zelf ook open. Wanneer beide kanten zich kwetsbaar opstellen 
en open durven te zijn over wat er in je omgaat, geeft dit vaak een 
band, waardoor het vertrouwen in elkaar groeit.

- Laat zien dat je er voor de ander wil zijn, stuur eens een kaartje i.p.v. 
een appje, vraag de ander op de koffi  e. Het zijn soms heel kleine din-
gen die voor een ander van grote betekenis kunnen zijn.
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Zelfbeeld

W  at stel ik nu eigenlijk voor? En wat 
hebben ze aan mij als ik steeds zo 

loop te tobben?     Maarten, 50 jaar.

Behoeften, boodschappen en 
betrekkingen
De manier waarop je naar jezelf kijkt, 
noemen we het zelfbeeld. Een zelf-
beeld ontstaat in de loop van je ont-
wikkelingen. Basisbehoeften, bood-
schappen en betrekkingen – de 3 B’s 
– spelen daarin een rol. Als baby heb 
je vanaf het begin behoeften, niet al-
leen fysiek (eten, schone luier), maar 
ook psychologisch: je wilt graag ge-
zien en geliefd worden. 

Hoe een vader en moeder reageren 
op de basisbehoeften van hun kind 
is van groot belang voor de ontwik-
keling van het zelfbeeld. Wanneer 
ouders goed afstemmen en je geven 
wat je nodig hebt, leer je als kind dat 
je er mag zijn en geliefd bent. Maar 
wanneer ouders hun kind niet de zorg 
geven die het nodig heeft - misschien 
omdat ze die zelf ook nooit gehad 
hebben - kan er onbewust een nega-
tief beeld van het zelf ontstaan. Voor 
het kind voelt het dan bijvoorbeeld 
alsof het aan hem ligt en dat hij dus 
slecht is. 
Wanneer een kind taal kan begrijpen 

Psycho-educatie
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en gebruiken, krijgt het allerlei bood-
schappen te horen over zichzelf. Dat 
gebeurt direct, (‘Wat ben ik blij met 
jou.’) en indirect. (‘Toen ik klein was, 
hielp ik mijn moeder altijd zonder dat 
ze erom moest vragen.’), niet alleen 
thuis, maar ook op school en andere 
plaatsen, waaronder de kerk. (‘Je bent 
een schepsel van God.’)
Alle betrekkingen van het kind - voor-
al de ouders, maar ook vriendjes, juf, 
jeugdleider, dominee - hebben dus 
ook invloed op het zelfbeeld; hoe je 
relaties zijn, hoe anderen op je reage-

ren, en wat ze tegen je zeggen, doet 
iets met de manier waarop je naar 
jezelf kijkt. Ook de cultuur waarin wij 
leven speelt een rol. Deze is presta-
tiegericht en geeft de boodschap dat 
je moet presteren, uitblinken en suc-
cesvol zijn, anders ben je een loser 
en tel je niet mee. De cultuur is dus 
gebaseerd op oordeel en beoordeeld 
worden. 

Functioneren van een negatief 
zelfbeeld
Wanneer in betrekkingen met of 
boodschappen van anderen voortdu-
rend sprake is van subtiele of openlijke 
veroordeling, worden deze negatieve 
stemmen van anderen overgenomen 
en verinnerlijkt: na verloop van tijd 
vind je zelf ook dat je saai bent en er 

niet bij hoort, of dat je sterk moet zijn 
en geen hulp mag vragen. Er is dan 
sprake van een negatief zelfbeeld, dat 
zich kan uiten in een innerlijke criticus, 
een veroordelende stem die voortdu-
rend door je hoofd gaat.
Mensen gedragen zich vaak naar hun 
zelfbeeld. Wie bijvoorbeeld vindt dat 
hij saai is en niet echt meedoet, gaat 
zich terugtrekken uit relaties. 
Als je vindt dat je niet goed genoeg 
bent, kun je enorm je best gaan doen 
en perfectionisme ontwikkelen. An-
deren reageren op dit gedrag: als 

jij je terugtrekt, krijg je ook minder 
aandacht. Zelfveroordeling en zelfaf-
wijzing werken dus door in relaties, 
omdat je je gedrag erop aanpast. 
Dat geldt ook voor de relatie met de 
Heere. 

Relatie met de Heere
De relatie met de Heere is vaak (maar 
niet altijd!) in lijn met de relatie met 
jezelf en met anderen. (‘Ik schiet al-
tijd tekort, en zeker naar de Heere 
toe.’ ‘Niemand zit op mij te wachten, 
en God al helemaal niet.’) Dit is van 
invloed op het gedrag in relatie tot 
God (‘Ik bid niet meer, de Heere ziet 
me aankomen.’) en kleurt ook wat ie-
mand hoort over en opmerkt van de 
Heere. Als oordeel en afwijzing een 
grote rol spelen in je leven, zul je bij-

  Niet strenger voor j� elf zĳ n
            dan voor anderen
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voorbeeld bij het lezen van de Bijbel 
of het luisteren naar een preek vooral 
die passages oppikken en onthouden 
die dit bevestigen. Dat de Heere een 
God van liefde en genade is (Ps. 103), 
Die de wereld zo lief had, dat Hij Zijn 
eigen Zoon gaf als weg van verzoe-
ning terwijl wij helemaal niets goeds 
voor Hem doen en zelfs Zijn vijanden 
zijn (1 Joh. 4:9-10; Rom. 5:8-10); dat 
het bij Hem niet draait om prestaties, 
maar om geloof in Zijn Zoon - dat een 
genadig geschenk van Hem is door de 
Heilige Geest (Ef. 2:8), komt dan niet 
binnen of ketst af op het zelfbeeld. 
Het Evangelie van Gods genade kan 
dus op grote afstand staan vanwe-
ge psychologische blokkades, omdat 
veroordeling en afwijzing impliceren 
dat je erbuiten staat. Gezien de lan-
ge voorgeschiedenis die een negatief 

zelfbeeld heeft, is dat ook niet vreemd 
en zelfs begrijpelijk. 

Zelfaanvaarding
Juist vanwege de lange voorgeschie-
denis en diepe verankering is er ook 
geen simpele manier om een nega-
tief zelfbeeld in één keer op te los-
sen. Zicht op de wortels ervan is een 
belangrijke eerste stap. Als je begrijpt 
hoe het werkt en waarom dat zo is, 
kun je toewerken naar verandering en 
herstel. Gesprekken met een hulpver-
lener of pastoraal werker kunnen hier-
bij van waarde zijn. 
Een andere belangrijke stap is het 
oefenen om meer vanuit aanvaar-
ding te leven. Dat begint met milder 
en minder zwart-wit naar jezelf te 
kijken. Wie zichzelf tegenvalt op een 
punt hoeft niet te concluderen op 
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alle punten mislukt te zijn. Niet stren-
ger voor jezelf zijn dan voor anderen 
helpt eveneens: wat je bij jezelf ver-
oordeelt, vind je van anderen vaak 
helemaal niet raar, minder storend, of 
heel begrijpelijk. Je kunt ook leren om 
open te staan voor de onvoorwaar-
delijke aanvaarding van anderen. Het 
steeds weer ontdekken dat er bij de 
ander ruimte en aanvaarding is, is cru-
ciaal voor het laten groeien van een 
nieuw zelfbeeld. De ander is geen te-
genstander, maar iemand die dichtbij 
mag komen en veiligheid kan bieden. 
Meer zicht krijgen op de genade en 
liefde van de Heere voor mensen die 
altijd weer tekortschieten, kan even-
eens bijdragen aan zelfaanvaarding. 
Hoe moeilijk dat ook is als oordeel 
en afwijzing hoofdthema’s in je le-
vensverhaal zijn, ook daarin kun je je 
oefenen, bijvoorbeeld door bewust 
stil te staan bij Bijbelgedeelten waarin 
gesproken wordt over Gods genadi-
ge liefde in de weg van bekering en 

geloof. Gesprekken met anderen zijn 
ook hier behulpzaam, of dat nu pro-
fessionals zijn of mensen die je zo-
maar kent. Het feit dat anderen het 
(jou!) de moeite waard vinden om 
hierover het gesprek aan te gaan, kan 
het negatieve zelfbeeld al ter discus-
sie stellen. 

Hanneke Schaap-Jonker

Prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker is 
psycholoog en theoloog, werkzaam als 
rector van het Kennisinstituut chris-
telijke ggz (Eleos/ De Hoop ggz) en 
verbonden aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam als bijzonder hoogleraar 
klinische godsdienstpsychologie. Dit 
artikel is een verkorte bewerking van 
haar hoofdstuk over zelfveroordeling 
en zelfafwijzing uit het boek ‘Van leeg-
te naar liefde: over de macht van ver-
slaving en de weg naar herstel’ (red. H. 
Schaap-Jonker & W. Scholte). 
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On� elf toevertrouwen
aan Zĳ n milde handen

Uwe handen hebben mij gemaakt en bereid. 
 Psalm 119:73a

Veel mensen zijn tegenwoordig 
onzeker over hun identiteit. Er zijn 

tal van vragen. Wat ben ik als mens? 
Wie moet ik zijn? Wie wil ik zijn? Ook 
de onthutsende ontwikkelingen door 
de genderideologie doen daar geen 
goed aan. Alle mogelijkheden die er 
zijn om veranderingen in onze per-
soonlijkheid aan te brengen, worden 
gepropageerd en als oplossingen 
aangedragen.
Ook bij psychiatrische aandoeningen 

komen er vragen over wie we werkelijk 
zijn. Langdurig medicijngebruik heeft 
ingrijpende gevolgen voor de gevoe-
lens van de betrokkenen. Wat een on-
zekerheid en verwarring brengt dit al-
les teweeg. Wat kan ons behulpzaam 
zijn in deze toestand? Bovenstaand 

tekstgedeelte geeft aanwijzingen.
Uwe handen, dat zijn Gods handen, 
hebben mij gemaakt en bereid. Ik ben 
maar niet vanzelf ontstaan. Ik ben niet 
geleidelijk aan tot ontwikkeling ge-
komen. Neen, ik ben gemaakt. Door 
God Zelf als de almachtige Schepper 
is de mens gemaakt. Daar hebben we 
zelf de hand niet in gehad. Dat bete-
kent vanzelfsprekend ook dat wij daar 
geen zeggenschap in gehad hebben. 
Dat betekent ook dat we geen zeg-

genschap hebben om daarin veran-
deringen aan te brengen. 
Of durven we te zeggen: ‘U hebt het 
niet goed of niet goed genoeg ge-
daan?’ Ja, inderdaad, zover durft de 
mens der zonde zelfs te gaan. Is dat 
niet ontzettend arrogant en godde-

Pastoraal

On� elf toevertrouwenOn� elf toevertrouwen

 Ik ben gemaakt. Door God Zelf
            als de almachtige Schepper
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loos? Want er staat niet alleen dat de 
mens gemaakt is, maar er staat ook bij 
bereid. Dat betekent dat het zorgvul-
dig en met wijsheid gedaan is. Zullen 
wij daar dan verbeteringen of veran-
deringen in aanbrengen? Dat is toch 
ongehoord. Daar kan toch nooit Gods 
zegen of goedkeuring op rusten.
Verder is het ook troostvol voor hen 
die onzekerheid meemaken op dit 
gebied. Als we door God Zelf ge-
maakt en bereid zijn, hoeven we toch 
niet te denken dat wij daar nog iets 
aan kunnen verbeteren. God heeft het 
niet op onze ondergang, maar juist 
op ons bestwil gemunt. We moeten 
en mogen wel de middelen waarne-
men, die God ons geeft tot genezing 
bij ziekte of ongeval. Hoewel door de 
zonde, de zonde uit het paradijs, want 
daar zijn wij medeplichtig aan, er al-
lerlei ellende,  ja de dood zelf in de 
wereld gekomen is. Het verkeerde en 
alle lijden op de wereld is er door ons 
toedoen. Dat is onze schuld. Ondanks 

dat houdt God alles in stand. Hij vol-
voert Zijn raadsplan tot de eer en glo-
rie van Zijn grote Naam. Niets op de 
wereld, welke beweging of ideologie 
ook, zal daar verandering in kunnen 
aanbrengen.
Daarom mogen we ons, met hen die 
ons lief zijn en moeten lijden onder 
psychische verwarring, gerust aan Zijn 
milde handen toevertrouwen. Om Je-
zus wil is er een vrije toegang tot zijn 
genadetroon. Hij is de medelijdende 
Hogepriester, Die hier op aarde ge-
weest is en goed op de hoogte is van 
alle lijden en nood. Laten we daar dan 
heen vluchten met onze noden en 
zorgen. Met onze schuld, zonden en 
verwarring en vragen of Hij ons ge-
nadig zou willen zijn. Nooit heeft ie-
mand tevergeefs op Hem een beroep 
gedaan. Nooit heeft Hij iemand weg-
gestuurd. Bij Hem zijn milde handen 
en vriendelijke ogen. Zing er maar van 
mee uit Psalm 119:37:

Uw hand heeft mij ge-

maakt en toebereid;
Ai, maak mij ook verstandig in Uw wetten;
Zo leer ik Uw geboôn en heiligheid.
Al wie U vreest zal op mijn heilstaat letten, 
Verheugd, dat ik, door Uwe hand geleid, 
Niet vrucht’loos op Uw Woord mijn hoop mocht zetten. 

L. N. 
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 Herstel bĳ  
   psychotische aandoeningen 

Onlangs ontvingen wij onderstaan-
de, toch wel goede nieuws van de 
GGZ en opnieuw delen we dit graag 
met u onder het kopje Actueel.

Wat is er op 5 juni naar voren ge-
komen? Dat zo’n veertig pro-

cent van de patiënten met langduri-
ge psychotische aandoeningen, zoals 
schizofrenie, behoorlijk goed herstelt. 
Dat blijkt uit een groot Nederlands 
onderzoek naar herstel van symp-
tomen, persoonlijke beleving en op 
maatschappelijk gebied. 
Zowel binnen de GGZ als in de sa-
menleving wordt vaak somber ge-
dacht over mogelijk herstel. ‘Terwijl 
deze uitslag aardig overeenkomt met 
wat wij altijd al zeggen’, aldus Bert 
Stavenuiter, directeur van MIND Ypsi-
lon. ‘Zo lang Ypsilon bestaat (36 jaar) 
gaan we al uit van de grove aanname 
dat een kwart helemaal herstelt, een 
kwart niet of nauwelijks en de helft 
die overblijft met meer of minder be-
perkingen een heel redelijk leven kan 
leiden.’ 
De studie, die afgelopen maand werd 
gepubliceerd in het gerenommeerde 

wetenschappelijke tijdschrift The Bri-
tish Journal of Psychiatry, is een we-
reldwijde primeur. Niet eerder werd 
zo’n grote groep patiënten (2327 
mensen die in behandeling zijn bij 
vier GGZ-instellingen in Noord-Ne-
derland) zo lang gevolgd: elf jaar in 
totaal, zowel als het gaat om sympto-
matisch als persoonlijk en maatschap-
pelijk herstel. 
De veertig procent is op bijna al deze 
vlakken hersteld na kortere of langere 
periode, blijkt uit de elfduizend tus-
sentijdse metingen die de onderzoe-
kers analyseerden. Ze scoren op geluk 
een zeven, hebben sociale contacten, 
en ervaren zingeving. Werk en studie 
blijven wél een probleem.
De bevraagde patiënten wonen thuis 
en krijgen hulp van ambulante teams 
in de geestelijke gezondheidszorg. Ze 
zijn al jarenlang in behandeling (ge-
middeld 13 jaar) en verliezen in veel 
gevallen een groot deel van hun net-
werk.
De ‘herstelbeweging’ in de GGZ, be-
staand uit patiënten en hulpverleners, 
vraagt al jaren aandacht voor de stig-
ma’s rond deze groep. 

Actueel

 Herstel bĳ   Herstel bĳ  
   psychotische aandoeningen    psychotische aandoeningen 
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Ook MIND Ypsilon sluit zich daarbij 
aan.
Deze studie is voor de herstelbewe-
ging, voor patiënten en voor naasten 
een steuntje in de rug. ‘Dit zijn kei-
harde cijfers’, zegt Stynke Castelein, 
hoogleraar herstelbevordering aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en hoofd 
onderzoek bij de GGZ-instelling Len-
tis.

Ook binnen onze Vereniging weten 
we dat er mensen zijn die lijden aan 
schizofrenie. Het is te hopen dat zij ook 
mogen vallen onder die 40 procent die 
helemaal herstelt of bij dat gedeelte 
horen dat met meer of minder beper-
kingen een heel redelijk leven kan lei-
den. Als u met deze problematiek be-

kend bent, stellen we het als bestuur 
op prijs als u ons op de hoogte wilt 
houden hoe het gaat in de praktijk van 
elke dag. Stuurt u ons eens een mailtje 
of bel gerust! 

Bron: GGZ-nieuws

Vereniging Helpende Handen infor-
meerde ons dat zij komende periode 
een aantal bijeenkomsten zullen be-
leggen over Autisme. Voor meer in-
formatie: www.helpendehanden.nl.

Hartelijke groet,
Wim Visser
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Op 20 november D.V. hopen we onze landelijke dag te houden.
We hopen dat we elkaar deze keer weer ‘live’ kunnen ontmoeten.

Het thema van deze dag is:

WIE BEN IK?

Spreker is de heer H. van Groningen. Over tijd en locatie wordt u later 
geïnformeerd. Wilt u deze datum alvast in uw agenda reserveren?

Aankondiging landelijke dag
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Regioberichten

Regio Noord
Datum: 19 oktober 2021 DV
Thema: Rouw(verwerking)
Spreker: Ds. Lassche
Locatie: De Leerkamer, Kerklaan 6, Staphorst

Regio Veenendaal
Datum: 28 oktober 2021 DV
Thema: (Geestelijke) depressie
Sprekers: Anna Frens en Wim Visser
Locatie: Gereformeerde Gemeente, Vijftien Morgen 51

Regio Veluwe
Datum: 11 november 2021 DV
Thema: Dwang, angst en fobie
Spreker: Douwe Visser (Eleos)
Locatie: Zie website
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  Wie ben ik? 
     

Wat een uitdaging ligt er voor een 
kind en een jongvolwassene om 

in het ontwikkelingsproces van baby 
tot volwassenheid je eigen identiteit 
te ontwikkelen, zodat je tot een uniek 
mens met eigen persoonlijkheid kan 
uitgroeien. Identiteitsvorming is zeer 
cruciaal en verloopt via een aantal fa-
sen.
Erik Erikson heeft als psychoanalyticus 
veel onderzoek gedaan naar identi-
teitsontwikkeling. Het is wenselijk dat 
een kind uitgroeit tot een samenhan-
gende persoonlijkheid waarbij jezelf 
accepteren zoals je bent, noodzakelijk 
is. Identifi catie met de cultuur waarin 
je leeft is ook van groot belang. Kin-
deren en volwassenen krijgen klach-
ten als deze twee hoofdpijlers niet 
voldoende tot ontwikkeling kunnen 
komen. Een kind moet steeds inte-
greren in sociale structuren, zowel in 
studie als werk. Dit geeft bij elke fase 
confl icten die gaandeweg opgelost 
moeten worden, wil het kind naar een 
volgende fase doorgroeien. 
Spannend is daarbij de manier en 
de mate waarin het confl ict succes-
vol wordt gehanteerd. Kan het kind 
thuis ruimte krijgen om verschil van 

mening te hebben met de opvoeders 
en botsen met de regels die in sociale 
structuren gehanteerd worden? Zodat 
het kan onderzoeken wat bij het kind 
past. Een spannend gebeuren tussen 
ouder en kind! Hier kunnen ernstige 
onopgeloste confl icten ontstaan die 
doorgroeien naar een volgende fase 
en in de weg staan, zodat het kind 
klachten gaat vertonen. Het kind heeft 
veiligheid en betrouwbaarheid van de 
ouders nodig om dit proces door te 
kunnen maken.
In de eerste fase van nul tot 1 jaar is 
het kernthema vertrouwen tegen-
over wantrouwen. Door continuïteit, 
voorspelbaarheid en liefdevolle zorg 
kan het basaal vertrouwen in ouders 
en omgeving ontwikkelen. In de fase 
van 2-3 jaar is het kernthema auto-
nomie tegenover schaamte en twij-
fel. Het kind leert vaardigheden zoals 
aankleden, zindelijk zijn en een basa-
le manier van omgaan met anderen. 
In de derde fase van 3-6 jaar is het 
kernthema initiatief tonen tegenover 
schuldgevoel. Het kind is toenemend 
autonoom en toont initiatief waarbij 
het ook plezier beleeft aan de vaar-
digheden die zij beheersen. Positieve 

Column

  Wie ben ik?   Wie ben ik? 
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ouderlijke steun bevordert dit proces. 
In de vierde fase van 7 tot 12 jaar gaat 
het over het kernthema ijver tegen-
over minderwaardigheid. Op school 
en sociaal terrein leert het veel vaar-
digheden. Veel bevestiging is zeer 
belangrijk, ontbreekt dit dan kunnen 
gevoelens van minderwaardigheid en 
niet gewaardeerd voelen ontstaan. 
Vervolgens is in de vijfde fase, 12 tot 
18 jaar, het kernthema identiteit te-
genover rolverwarring. In deze ado-
lescentiefase moeten veel keuzes ge-
maakt worden die betrekking hebben 
op opleiding, beroep, ethische onder-
werpen en geloof. Dit is een leeftijds-
periode dat jongeren zich heroriën-
teren op geloofszaken en tot andere 
kerkverbanden overgaan. Of, nog in-
grijpender, helemaal los van God hun 
leven willen inrichten. Anderzijds is 
het ook de leeftijd waarin jongeren 
tot geloofsbelijdenis komen. 
In de leeftijd van 20 en 50 jaar is het 
kernthema aansluiting bij anderen te-
genover isolement. Het ontwikkelen 
van identiteit vindt plaats op basis van 
relaties met anderen. Daarom is een 
jongere zonder netwerk zo kwets-
baar. Het breekt jongeren op als ze 
de aansluiting met leeftijdgenoten 

missen. Sommigen raken door hun 
angst steeds meer geremd en ge-
blokkeerd op sociaal gebied. Leraren 
en ambtsdragers zijn op deze leeftijd 
vaak identificatiefiguur. Mede door 
de botsingen tussen ouders en hun 
puberkinderen en het in de adoles-
centiefase terechtkomen, is naast het 
gevaar van een relatiebreuk, ook een 
mogelijkheid om juist in deze periode 
tot betere communicatie en gehecht-
heid te komen. 
In de fase van 50 jaar en ouder wor-
den levensdoelen en zingeving geë-
valueerd. Veranderingen door zowel 
jongeren als ouderen gaan meestal 
niet zonder enige ontregeling van ge-
zinspatronen, regels en het dagelijks 
leven. Godsdienstige opvoeding die 
door alle fasen heen loopt, vraagt van 
ouders onderscheid te maken tussen 
hoofdzaken en bijzaken. Godsdien-
stige opvoeding zonder een onop-
geefbare kern geeft te weinig leiding 
aan de jongere. Maar ook een starre 
en harde opvoeding maakt soms veel 
stuk. Ouders leven hopelijk vanuit een 
tere relatie met God zoals Job voor 
zijn kinderen bad en offers bracht.

T. Vogelaar
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Negatief zelfbeeld behandelen
 

Je kraakt jezelf voortdurend af, hoort 
complimenten niet, maar kritiek des 

te beter. Je bent ervan overtuigd dat 
je waardeloos bent, onbelangrijk of 
dom, er niet toe doet of er niet bij 
hoort. 
Wat is je zelfbeeld? Zoals het woord 
het al zegt: het is het beeld wat je van 
je zelf hebt gevormd in de loop van 
het leven. En daar zitten twee kanten 
aan. Aan de ene kant wat je over jezelf 
‘weet’, je kenmerken, je talenten, je 
capaciteiten en je eigenaardigheden. 
En aan de andere kant hoe je jezelf 
beoordeelt als persoon. Verstand en 
gevoel zou je kunnen zeggen. Vaak 
overheerst het gevoel wat je over je-
zelf hebt, maar dat is sterk verbonden 
met je verstand.
Bij een negatief zelfbeeld wordt je ge-
voel bepaald door negatieve gedach-
ten die je over jezelf hebt, waarbij je 
je minder richt op de positieve ei-
genschappen. Een negatief zelfbeeld 
draag je steeds bij je. Veel momenten 
van de dag ben je je daar niet bewust 
van, maar ondertussen doet het wel 
zijn werk. Een negatief zelfbeeld kan 
dus veel leed veroorzaken en je per-
soonlijke ontwikkeling behoorlijk in 
de weg zitten. Dit Boom Hulpboek 

is bestemd voor mensen die van hun 
negatieve zelfbeeld af willen. Je leert 
een stevig en genuanceerder beeld 
van jezelf op te bouwen. Uit het boek 
spreekt begrip en erkenning voor de 
moeite die het kost om tegen het 
bestaande negatieve zelfbeeld op te 
boksen. Met behulp van oefeningen 
ga je geleidelijk anders naar jezelf kij-
ken en je anders gedragen.  
Het hebben van een negatief zelf-
beeld is niet alleen onnodig, ook kan 
het verstrekkende gevolgen hebben 
voor de geestelijke gezondheid van 
een persoon. Dat is een inzicht dat 
al ruim veertig jaar bekend is in de 
psychologie. Tientallen onderzoeken 
hebben laten zien dat een negatief 
zelfbeeld kan leiden tot psychische 
problemen en een aanzienlijk verlies 
van kwaliteit van leven. De auteur van 
dit boek, Manja de Neef, heeft ja-
renlang ervaring als therapeut in de 
geestelijke gezondheidszorg. De au-
teur heeft zich ook gespecialiseerd in 
het schrijven van zelfhulpboeken en 
het uitwerken van methodieken die 
mensen op zichzelf kunnen toepas-
sen. Dit boek: ‘Negatief zelfbeeld be-
handelen’, is een mooi voorbeeld van 
de combinatie van zowel haar prak-

Boekrecensie
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tijkervaring als haar ervaring met de 
concrete stappen die gezet moeten 
worden om dit probleem aan te pak-
ken. Bij elk hoofdstuk zijn opdrachten 
en bijlagen bijgevoegd. 
Heel veel mensen met een negatief 
zelfbeeld komen echter niet in de 
geestelijke gezondheidzorg terecht. 
Zij kampen wel met de gevolgen, zo-
als: sombere stemming, weinig on-
dernemen, minder moed, minder re-
sultaat, minder zelfwaardering, geen 
nieuwe vaardigheden aan durven le-
ren. Maar velen met een negatief zelf-
beeld komen nooit in aanraking met 
een hulpverlener die hen kan helpen 
dit negatieve zelfbeeld aan te pakken. 
Maar dit boek kan iedereen die een 
negatief zelfbeeld heeft, helpen om 

ervan af te komen en om te zetten in 
een positief oordeel over zichzelf.
In dit boek wordt niet alleen heel con-
creet uitgelegd wat u moet doen om 
een negatief zelfbeeld te veranderen; 
ook worden daarbij veel voorbeelden 
gegeven. De volgende thema’s wor-
den behandeld: 

• Hoe overwin ik een negatief zelf-
beeld? 

• Wat zijn de gevolgen van een nega-
tief zelfbeeld? 

• Hoe kun je je zelfbeeld verstevigen?
• Wat is een zelfbeeld? 
• Hoe werkt het selectief waarnemen 

en selectief geheugen? 
• Oorzaak en gevolgen van een nega-

tief zelfbeeld 
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• Hoe kun je een andere bril opzetten 
en hoe kun je dit vasthouden? 

• Positieve eigenschappen; wat zegt 
jouw gedrag over jou en hoe kun je 
je lijst met positieve eigenschappen 
vergroten? 

• Hoe moet je er mee omgaan als je 
oude negatieve zelfbeeld steeds 
weer de kop opsteekt? 

• Hoe kun je nieuw gedrag vasthou-
den?

• Hoe ga je om met kritiek? Je hoeft 
er niet van te schrikken, maar je 
kunt het gebruiken om er beter van 
te worden.

• Hoe ga je om met perfectionisme 
en het stellen van hoge eisen aan 
jezelf? 

• Hoe kun je voor de toekomst een 
onderhoudsplan opstellen om niet 
weer in oude patronen te vallen?

• Volharden en doorgaan is een be-
langrijk thema in het omzetten van 
een negatief zelfbeeld naar een po-
sitief zelfbeeld, omdat het enige tijd 
vraagt om het nieuwe gedrag tot 
een gewoonte te maken. Het is van 
belang dat je een andere bril opzet 
waarbij je niet het accent legt op 

wat minder goed gaat, maar voor-
al op wat goed gaat. Het positie-
ve wordt minder opzij geschoven, 
maar je gaat je er meer op richten.   

Met dit Boom Hulpboek krijgt de le-
zer een uiterst praktische handlei-
ding. De theorie wordt aangevuld met 
voorbeelden uit de praktijk. Dit boek 
is zo opgezet dat je het zelfstandig 
kunt gebruiken, maar ook met onder-
steuning van een cognitief-gedrags-
therapeut. Manja de Neef biedt een 
concreet instrument dat gebruikt kan 
worden om een zelfbeeld te krijgen 
dat positief is. Met dit boek is het niet 
langer nodig om u door een negatief 
zelfbeeld te laten gijzelen.
Daarom wil ik u dit boek van harte 
aanbevelen.

Negatief zelfbeeld behandelen,
Tips en tools voor therapeuten
Manja de Neef
Boom Hulpboek
Uitgeverij Boom, Amsterdam

Anna Frens 
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Kort na het verschijnen van het juni-
nummer zetten we ons al weer aan 

het schrijven van een stukje voor het 
septembernummer. Om die reden is 
er van mijn kant niet zoveel nieuws te 
vertellen.

Regio Zeeland
We beginnen met het mooie nieuws. 
Vorige keer deelden we met u de zor-
gen van de regio Zeeland: drie van de 
vier bestuursleden verlieten het be-
stuur om diverse redenen. Maar op 
een wonderlijke manier zijn er al een 
paar vacatures vervuld. In de eerste 
plaats hebben we in de persoon van 
Gerrit van Veldhuizen uit Waarde een 
nieuwe voorzitter gevonden! Gerrit, 
we heten je heel hartelijk welkom in 
onze vereniging; we hopen dat je tot 
zegen mag zijn in het werk voor deze 
regio. We zien in ieder geval uit naar 
een fijne samenwerking en geen mo-
ment twijfel ik daaraan. Naast Gerrit is 
ook Anja de Hollander in het regiobe-
stuur gekomen. Ook jij van harte wel-
kom! Zo is Marian Maljaars gelukkig 
niet meer alleen! In korte tijd werden 
de vacatures weer ingevuld. Bijzonder 
fijn. Op onze website onder het kop-
je Zeeland kunt u via een foto kennis 
maken met de nieuwe bestuursleden.   
Met deze aanvullingen kunnen we 
zeggen dat al onze regiobesturen 
weer op sterkte zijn om het werk voor 
onze vereniging te doen. Mooi he?

Najaarsvergadering
Op zaterdag 20 november D.V. hopen 
we u allemaal weer in Gouda op de 
Landelijke dag te ontmoeten! Het the-
ma van deze dag is: ‘Wie ben ik?’ We 
willen de schijnwerper zetten op ons 
zelfbeeld, zowel vanuit de Bijbel als 
vanuit de psychische kant. We merken 
namelijk binnen onze vereniging dat 
er best veel mensen zijn die echt wor-
stelen met een negatief zelfbeeld wat 
voor allerlei klachten zorgt. De spre-
ker is de heer H. van Groningen die 
jarenlang bij de Vluchtheuvel heeft 
gewerkt. Hij heeft al eerder een lezing 
voor onze vereniging gehouden en 
we weten dat hij onze doelgroep een 
warm hart toedraagt. 
Omdat we elkaar een hele poos niet 
lijfelijk hebben ontmoet, willen we 
alle regiobesturen, leden en belang-
stellenden vragen de datum vast te 
zetten en D.V. naar Gouda te komen, 
zodat we onze verenigingsband weer 
met elkaar mogen voelen, voeden en 
delen. Tegelijk wordt er een zeer be-
langrijk thema ingeleid waar we alle-
maal iets aan kunnen hebben. Want… 
hoe staat het met uw, jouw en mijn 
zelfbeeld?

Herfstdip
Wanneer u dit nummer ontvangt, zijn 
we al weer in september. Dat betekent 
dat we de zomer achter ons gaan la-
ten en de herfsttijd alweer ingaat. Een 

Van de voorzitter
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niet al te gemakkelijke tijd voor velen, 
omdat ze in de bekende ‘herfstdip’ 
geraken. Nee, we weten nu nog niet 
hoe het allemaal gaat verlopen, maar 
laat het ons gebed zijn of dat de Hee-
re ons boven alle omstandigheden wil 
uittillen en we op Hem mogen zien! O 
zeker, dat is geen garantie dat we dan 
niet meer in de nood kunnen zitten, 
maar dan wordt het lijden wel anders, 
wel dragelijker.  

Ten slotte
We mochten de laatste periode ver-
schillende nieuwe leden inschrijven 
en daar zijn we heel blij mee. Zullen 
we met elkaar proberen de vereniging 
stukje bij beetje verder uit te bouwen? 

Ik vraag u of er mensen zijn in de Be-
tuwe die zich daar willen inzetten voor 
een nieuwe regio! Zo ja, neemt u dan 
contact op met ondergetekende. Er 
zijn nog verschillende witte vlekken 
op onze landkaart en wie weet kun-
nen we met elkaar daar iets aan doen. 
Schroom niet onze hulp daarbij in te 
roepen. Als er één ding is wat ik de 
laatste maanden via Luisterend Oor 
heb geleerd is dat onze vereniging 
haar waarde heeft in onze gezindte. 
Laten we ons er helemaal voor inzet-
ten.

Hartelijke groet vanuit Nunspeet,
Wim Visser 
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Gedicht

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je treedt uit je cel
rustig blij en zeker

als een burchtheer uit zijn slot.
 

Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:

je spreekt met de bewakers
vrij rechtuit en vriendelijk

als was je hun heer.
 

Wie ben ik?
Ze zeggen me ook:

je draagt je zwarte dagen
evenwichtig, glimlachend en waardig

als iemand die gewend is te overwinnen.
 

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf:

onrustig, vol heimwee, ziek als een gekooide vogel
snakkend naar levensadem, als werd ik gewurgd

hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogelstemmen
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid

trillend van woede om willekeur, om de geringste krenking
opgejaagd wachtend op iets groots

machteloos bang om vrienden in den vreemde
moe en te leeg om te bidden te danken te werken
murw en bereid om van alles afscheid te nemen?

 

Wie ben ik?



Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de ander?

Ben ik beiden tegelijk?
Huichel ik voor de mensen

en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling?
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger
wanordelijk vluchtend na de verloren slag?

 
Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen.

Wie ik ook ben, U kent mij
ik ben van U, o God.

 
Dietrich Bonhoeffer, juni 1944
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