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HHHUUUWWWEEELLLIIIJJJKKK   EEENNN   GGGEEEZZZIIINNN   

IIINNN   DDDEEE   MMMAAAAAATTTSSSCCCHHHAAAPPPPPPIIIJJJ   
 
In dit 35e deeltje van Huwelijk, ge-
zin en maatschappij behandelen 
we de waarde van zelfkennis en 
het hebben van een gezonde mate 
van zelfrespect. We willen in de 
Bijbl lezen hoe hoe de Heere God 
deze eigenchappen waardeert. 

 
Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden TWR-
radioprogramma’s behandelen praktische onderwer-
pen zoal:  
 
Leiding in partnerkeuze, het eerste huwelijk, huwelijk 
en maatschappij, het behouden gezin, het beproefde 
huwelijk, huwelijk en incest, het verscheurde gezin, de 
gevolgen van afgoderij en bedrog, tegenslagen in het 
huwelijksleven en in dit programma het onderscheid 
tussen zelfkennis en zelfrespect. 
 

Alle geciteerde Bijbelteksten zijn genomen uit HET BOEK 

 
Al de gedigitaliseerde uitzendingen zijn te beluisteren en eventueel 
ook te downloaden via www.radioadullam.nl en deze studie op:  
 

http://www.radioadullam.nl/radiostudies/gezin-naar-gods-plan/35-
zelfrespect-zelfkennis-gngp/ 

http://www.radioadrullam.nl/
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Zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfrespect 
 

Het geestelijk groeiproces naar volwassenheid 

 

Om met onze hartstochten en driften om te kunnen 

gaan, hebben we een zekere mate van volwassenheid 

nodig. Deze volwassenheid bereiken we echter alleen 

door open te staan voor het geestelijk groeiproces dat, 

naar de mate van onze openheid hiervoor, langzaam of 

snel kan gebeuren.  

 

Bekering en wedergeboorte 

 

Hoewel bekering en wedergeboorte nodig zijn om 

geestelijk werkelijk volwassen te kunnen worden, bete-

kent dat niet automatisch dat dit groeiproces door iede-

re gelovige bewust ervaren wordt.  

 

De gelovigen in de kerk van Korinthe dachten dat ze 

geestelijk volwassen waren, omdat ze alle geestelijke 

gaven van God in hun kerk zagen functioneren. Maar in 

werkelijkheid waren ze volgens de apostel Paulus nog 

kinderen in hun geloofsontwikkeling. In 1 Kor.3:1-3 

schreef hij, en wellicht is dat ook op onszelf van toe-

passing: “Broeders, toen ik bij u was, kon ik u nog niet 

toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen 

leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Chris-

tus was nog zó pril, dat ik u alleen melk kon geven. 
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Vast voedsel was te zwaar voor u en dat is helaas nog 

steeds het geval. Ook nu nog wordt u door uw eigen 

verlangens beheerst. Want als u jaloers bent en elkaar 

niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar nog door uw ei-

gen verlangens beheerst. Dan bent u net als de onge-

lovige mensen..." 

 

Zelfkennis, zelfrespect en de oude mens 

 

Wanneer we tot bekering komen hebben we allemaal 

te maken met invloeden uit het oude leven, door Pau-

lus in Rom.6:6 onze "oude mens" genoemd. Deze "ou-

de mens met zijn werken" is, als het goed is, met de 

Heere Jezus Christus in de doop begraven en meege-

kruisigd. Maar in de praktijk blijkt maar al te vaak dat de 

vermaning van Paulus aan de gelovigen van Efeze ook 

voor òns nodig is! We herhalen daarom nog maar eens 

wat hij in Ef.4:21-27 geschreven heeft: 

 

"Als u werkelijk de stem van Christus hebt gehoord en 

Hij de waarheid over Zichzelf bekend heeft gemaakt, 

moet u uw oude menselijke natuur, de oude mens, als 

een oud kleed uittrekken; dat is dus uw vroegere ma-

nier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te 

vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf 

bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. 

Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die 

alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe 

natuur aan als een stel nieuwe kleren en houd op met 
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liegen. Vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij 

elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Als u kwaad 

bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan 

zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid vóór het ein-

de van de dag weer kwijt bent en geef de duivel geen 

schijn van kans." 

 

Het heilgmakingsproces 

 

We zien het al, bij je bekering ben je niet zomaar even 

in een of andere heilige veranderd. In Gods ogen ben 

je inderdaad Zijn kind, dat is dus een "heilige in Chris-

tus", maar in de praktijk is heiligmaking een proces, 

wat tijd vraagt, overgave, toewijding en dat aan Chris-

tus en Zijn gemeente en niet aan je eigen ik! Dat pro-

ces van heiliging zal zelfkennis bewerken, wat óók 

mensenkennis met zich mee brengt.  

 

En wat het zo door moderne schrijvers geroemde en 

noodzakelijk geachte zelfrespect betreft, als je door 

een gezonde geestelijke ontwikkeling jezelf leert ken-

nen in het licht van Gods Woord en je overgave aan 

Christus als jouw Heer en feit is, ben je helemaal niet 

meer bezig met zelfrespect. Je bent dan gericht op de 

eer van Christus, respecteert Hem als Heer, terwijl je 

meer bezig bent met de noden van je naaste dan met 

die van jezelf!  
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Het (h)erkennen van geestelijk gezag 

 

De erkenning van het gezag van God en Zijn Woord en 

ouderen en ambsdragers stimuleert ook de bereidheid 

om de gaven te erkennen die je herkent in medebroe-

ders en zusters, collega's, vrienden en andere mensen 

om je heen. Je bent dan niet meer bezig met de promo-

ting van je eigen talenten, maar die van de ànder! Je 

acht de ander dan hoger dan jezelf!  

 

Dàt betekent een Bijbelse visie op jezelf en anderen 

hebben en dat bewaart je tegelijk voor hoogmoed en 

afgoderij met voorgangers en andere gelovigen om je 

heen, omdat ze dezelfde strijd met hun identiteit heb-

ben als jij!  

 

Omdat de gelovigen van Korinthië en ook wel die uit 

Galatië teveel met zichzelf, hun gaven en de uiterlijke 

kwaliteiten van voorgangers bezig waren, zei Paulus in 

Gal.2:20 het volgende hierover: 

 

"Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. 

Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. 

Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof 

in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij Zijn 

leven voor mij heeft gegeven..." 

 

Hier is dus geen enkele ruimte voor zelfverheerlijking, 

zelfrespect of een bewustmaking van je eigen ziele-
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kracht, integendeel! Door vooral jonge gelovigen te wij-

zen op het sterven van hun oude mens en het nieuwe 

leven van Christus, worden hun blikken naar buiten 

gericht en niet op henzelf! Dán kunnen ze pas geeste-

lijk groeien! 

 

Berouw, zondebewustzijn en openbare belijdenis 

 

Bij een gezonde geestelijke groei, hoort óók een open-

lijk afstand doen van dingen en gedachten die behoor-

den bij het oude leven. In Hand.19:18 en 19 lezen we 

dat pas bekeerde en tot geloof in Christus gekomen 

mensen hun daden openlijk beleden en de dingen die 

bij het oude leven behoorden wegdeden, ook al verte-

genwoordigden die dingen een grote waarde in het oog 

van de wereld. 

 

Ook de dopelingen van Johannes deden zoiets en Jo-

hannes vermaande hen openlijk welke zaken er voort-

aan veranderd moesten worden. Ook Paulus spreekt 

over zulke dingen, maar hij legt vooral de nadruk op het 

denken van de gelovigen.  

 

In 2 Kor.10:5 spreekt hij zelfs over wapens, dat zijn 

gedachten die mensen kunnen hebben tegen Christus 

en Zijn manier van denken. Hij zegt daar het volgende 

over: "Ik strijd met Gòds wapens, niet met menselijke, 

om elke tegenstand te breken. Met deze wapens breek 
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ik elke opstand van menselijk denken om die terug te 

brengen tot gehoorzaamheid aan Christus." 

 

De waarde van oprecht berouw en bekering 

 

Eigenlijk kun je dus pas spreken over berouw als we in 

het licht van God onszelf en onze zondige aard hebben 

gezien. Pas dáárna kunnen we de liefde van God voor 

zondaren zoals wij, leren kennen en waarderen.  

 

Kritiek hebben op de zwakheden en tekortkomingen 

van anderen is pijnlijk en zal worden omgevormd in 

opbouwende liefdevolle vermaning, ziende op zichzelf. 

Want telkens weer zal datgene wat we als verkeerd 

herkennen in onze naaste, als een spiegel onszelf 

voorgehouden worden!  

 

De apostel Jakobus schreef in zijn brief, het eerste 

hoofdstuk vers 17-27, “Alles wat goed en volmaakt is, 

wordt ons door God gegeven; Hij is de bron van alle 

licht. Hij is een en al licht en verandert nooit. Hij heeft 

ons, volgens Zijn plan, nieuw leven gegeven door ons 

de waarheid bekend te maken. Zo zijn wij als het ware 

de eerste kinderen van Zijn gezin geworden. 

 

Beste broeders, vergeet niet dat het goed is om veel te 

luisteren, weinig  te zeggen en niet snel kwaad te wor-

den; want door kwaad te worden, kunnen wij Gods doel 

niet bereiken. 
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Reken dus voorgoed af met alles in uw leven wat vuil is 

of wat maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dank-

baar voor het geweldige nieuws dat wij ontvangen heb-

ben, want daardoor kan onze ziel gered worden. 

 

Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u 

moet er ook naar handelen. Misleid uzelf niet. Want als 

u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die 

in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer 

vergeten is hoe hij er uitziet. Maar als u blijft kijken naar 

Gods wet voor vrije mensen, zult u die niet alleen goed 

onthouden, maar er ook naar leven en God zal u zege-

nen in alles wat u doet. Als u zegt een christen te zijn, 

maar uw tong niet in bedwang houdt, maakt u zichzelf 

iets wijs. Uw godsdienst heeft niets te betekenen.  

 

De christen die zuiver is en op wie God onze Vader 

niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bij-

staan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, 

hij zal zuiver blijven.” 

 

Geve God dat we deze spiegel niet wegduwen, want 

zoals een spiegel ontstaat door een laagje zilver op 

een doorzichtig stukje glas aan te brengen, zo wordt 

onze blik op onze naaste, milder door de prijs van de 

verzoening die voor ons betaald is. En die prijs werd in 

het oude testament vaal met zilver of met het bloed van 

een Lam betaald! 
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