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Ik druk uw richtlijnen aan mijn hart, 

HEER, maak mij niet beschaamd. 

Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden,  

want u geeft mij ruimte.  

Psalm 119: 31, 32 
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Nee is oké 

 
Wat voor je ligt is het e-boek De please disease, oftewel ‘de 

behaagziekte’, dat we geschreven hebben bij het boek Nee is oké. We 

schreven dit boek vanuit onze eigen ervaring met pleasegedrag: we 

hebben er zelf mee geworsteld, maar zijn ook in onze jarenlange 

praktijk als therapeut vele mensen tegengekomen die het lastig 

vinden om hun grenzen op het juiste moment en op een goede 

manier aan te geven. 

 

Het boek Nee is oké gaat over pleasen; over het willen behagen van 

anderen ten koste van jezelf. In de eerste hoofdstukken van het boek 

Nee is oké worden zes negatieve pleasetypes beschreven, die zijn 

ontstaan vanwege een scheefgroei in (een van de) verschillende 

ontwikkelingsfasen. Het zevende hoofdstuk behandelt het 

zelfbewuste pleasetype, dat een mooi en gezond pleasetype is, het 

resultaat van een goed doorlopen (of later alsnog goed afgeronde) 

ontwikkeling. Hoofdstuk acht bestaat uit een stappenplan dat je kunt 

volgen om van het negatieve pleasen af te komen en een zelfbewuste 

pleaser te worden. 

 

Dit e-boek is een aanvulling op het boek Nee is oké. Naast een korte 

samenvatting van de verschillende pleasetypes, geeft het je vijf 

redenen waarom het zo belangrijk is je grenzen aan te geven. Daarbij 

krijg je ook tips over hoe je dat op een positieve manier kunt doen. 

Dit kan best heel lastig zijn, verwacht niet van jezelf dat je het 

meteen kunt. Maar: oefening baart kunst en de aanhouder wint! 
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In dit leerproces heb je niet alleen oefening en geduld met jezelf 

nodig. Wij geloven dat het ook ontzettend belangrijk is dat je het 

proces biddend ingaat.  

 

God zelf heeft ooit bedacht dat er grenzen moeten zijn. Al in het 

eerste hoofdstuk van Genesis scheidt God het licht van de duisternis, 

de hemel van de aarde en het water van het land. Vervolgens schept 

hij allerlei soorten planten, bomen en bloemen, elk met hun eigen 

unieke schoonheid en manier van groeien. Hij schept dieren met 

unieke capaciteiten, een eigen vorm en kleur. De een is goed in 

rennen, een ander in springen, een volgende in zwemmen… En zo 

schept God ook de mens: als het evenbeeld van zichzelf, maar uniek, 

met eigen kwaliteiten én beperkingen. Een man en een vrouw schept 

Hij, ieder met zijn en haar eigen grenzen. Ze kunnen los van elkaar 

wandelen, ademen, denken en praten, oftewel als individu leven.  

 

Zo heeft God ook jou uniek en bijzonder geschapen en Hij geniet 

ervan wanneer jij echt bent zoals Hij je bedoeld heeft. Hij maakte jou 

met jouw eigen persoonlijkheid, jouw talenten, jouw lichaamsbouw, 

jouw kleur haar en kleur ogen; een unieke combinatie. En zo heeft 

God al bij voorbaat grenzen aangegeven. De ene mens heeft 

bijvoorbeeld het lichaam van een topsporter, terwijl een ander 

helemaal niet lenig of snel is, maar wel goed met zijn handen kan 

werken.  

Het mooie daarvan is dat we dus bepaalde dingen zelf kunnen, maar 

niet alles. En zo heeft God het bedoeld: dat we als één lichaam 

functioneren (1 Korintiërs 12). We zijn allemaal uitgedost met 

specifieke kwaliteiten en hebben elkaar nodig voor het totaalplaatje.  

 

Je kunt dus niet alles zelf, en dat is ook helemaal niet de bedoeling: je 

bent met opzet begrensd. Maar waarom vinden we het dan zo 

moeilijk om onze grenzen aan te geven?  
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In het paradijs was het precies zoals het moet zijn. Maar na de 

zondeval kreeg de duivel macht over de wereld. God houdt van zijn 

schepping; Hij wil dat het goed gaat met de aarde, met de dieren, 

planten en mensen. Maar de duivel is erop gericht alles kapot te 

maken wat God zo mooi bedoeld heeft.  

 

God wilde dat de mens in nauwe verbondenheid zou leven met Hem, 

maar na de ongehoorzaamheid van Eva en Adam kwam er een breuk. 

 

God wilde dat de mensen vruchtbaar zouden zijn, maar na de 

zondeval kampen vele mensen en ook dieren met onvruchtbaarheid.  

 

God wilde dat er genoeg te eten was voor iedereen, maar nu heerst 

er in grote delen van de wereld hongersnood. 

 

God wilde dat we elkaar zouden dienen, maar na de zondeval wilde 

de mens door anderen gediend worden en macht over hen 

uitoefenen. 

 

En zo wilde God ook dat er grenzen zouden zijn, maar na de zondeval 

ontstond grenzenloosheid; zowel in de natuur (overstromingen) als 

tussen mensen (het niet respecteren van andermans grenzen en het 

niet goed aangeven van eigen grenzen).  

 

Wanneer we teruggaan naar God, de Bron van het leven, dan kunnen 

we erop rekenen dat Hij ons zal herstellen. God is niet alleen de 

almachtige Schepper, maar ook een liefdevolle Vader en een helend 

God. Juist daarom is gebed belangrijk in het proces van leren 

begrenzen: je mag een beroep doen op de kracht en macht van die 

Ene die jou ziet en kent, en weet wat je nodig hebt om een 

zelfbewuste pleaser te worden. 
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Zoals Jezus zei: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, 

tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28:20).  

 

Gods zegen gewenst! 

 

Carianne en Michelle 
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Verschillende pleasetypes 

 

Hier volgt een korte samenvatting van de verschillende pleasetypes. 

Meer achtergrondinformatie, bijbelse pleasetypes en oplossingen 

vind je in het boek Nee is oké – meer genieten, minder moeten.  

 

Pleasetype 1: de wantrouwende pleaser  

‘Als ik het niet doe, dan doet niemand het.’ 

  

Ontstaat in de zuigelingenfase (0-1,5 jaar). 

Ontstaat door een slechte hechting en een onveilig basisvertrouwen. 

Ontwikkelt: onafhankelijkheid. 

Onderliggende angst: ik krijg niet wat ik nodig heb. 

 

Kwaliteiten 

Zelfstandig 

Autonoom 

Standvastig 

Integer 

Valkuilen 

Achterdochtig 

Ongeduldig 

Intolerant 

 

In hoeverre herken jij hier iets van in je eigen leven? 
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Pleasetype 2: de manipulerende pleaser 

‘Als ik dit voor jou doe, dan doe jij dat voor mij…’ 

 

Ontstaat in de peuterfase (1,5-3 jaar). 

Ontstaat door een onveilig basisvertrouwen en de daarmee 

gerelateerde angst dat de ander niet zomaar iets voor je zal doen; er 

zal altijd iets tegenover moeten staan. 

Ontwikkelt: ‘strategisch liefhebben’. 

Onderliggende angst: ik word niet gezien. 

 

Kwaliteiten 

Sociaal 

Strategisch 

Doelgericht  

Moedig 

Valkuilen 

Indirect 

Dwingend 

Bepalend 

 

In hoeverre herken jij hier iets van in je eigen leven? 

 

  



Copyright   Carianne Ros en Michelle van Dusseldorp 

Pleasetype 3: de relatiezoekende pleaser 

‘Ik doe dit voor jou, omdat ik wil dat je me aardig vindt.’ 

 

Ontstaat in de kleuterfase (3-5 jaar). 

Ontstaat door een overmatige negatieve begrenzing van het kind en 

door onvoldoende mogelijkheid een eigen autonomie te 

ontwikkelen. 

Ontwikkelt: volgzaamheid. 

Onderliggende angst: ik word afgewezen. 

 

Kwaliteiten 

Innemend 

Verbindend 

Attent 

Loyaal 

Valkuilen 

Afhankelijk 

Onbetrouwbaar 

Wisselvallig 

 

In hoeverre herken jij hier iets van in je eigen leven? 
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Pleasetype 4: de erkenningzoekende pleaser 

‘Ik doe dit, omdat ik nodig wil zijn.’ 

 

Ontstaat in de basisschoolleeftijd (6-12 jaar). 

Ontstaat door een tekort aan onvoorwaardelijke liefde en door te 

weinig bevestiging van het ‘zijn’ van het kind.  

Ontwikkelt: slecht zelfbeeld. 

Onderliggende angst: ik ben niet goed genoeg. 

 

Kwaliteiten 

Hardwerkend 

Consciëntieus 

Actiegericht 

Betrouwbaar 

Valkuilen 

Onzeker 

Angstig 

Territoriaal 

 

In hoeverre herken jij hier iets van in je eigen leven? 
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Pleasetype 5: de conflictmijdende pleaser 

‘Ik doe dit voor jou, omdat ik geen ruzie wil.’ 

 

Ontstaat in de adolescentie (12-18 jaar). 

Ontstaat doordat een kind zich niet heeft kunnen afzetten tegen zijn 

ouders, waardoor het te weinig ruimte heeft gekregen om een eigen 

identiteit te ontwikkelen. 

Ontwikkelt: grenzeloosheid. 

Onderliggende angst: ik ben niet belangrijk. 

 

Kwaliteiten 

Gezellig 

Flexibel 

Hoopvol 

Positief 

Valkuilen 

Inconsequent 

Timide 

Grenzeloos 

 

In hoeverre herken jij hier iets van in je eigen leven? 
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Pleasetype 6: de principiële pleaser 

‘Ik doe dit, omdat het hoort.’ 

 

Ontstaat in de vroege volwassenheid (18-35 jaar). 

Ontstaat door een onderontwikkeld gevoel van ‘ik’, waardoor de 

jongvolwassene vanuit normen redeneert, en niet vanuit waarden. 

Ontwikkelt: streng, normatief denken. 

Onderliggende angst: ik weet niet wie ik ben. 

 

Kwaliteiten 

Oprecht 

Onwankelbaar 

Precies 

Plichtsgetrouw 

Valkuilen 

Star 

Stellig 

Veroordelend 

 

In hoeverre herken jij hier iets van in je eigen leven? 
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Pleasetype 7: de zelfbewuste pleaser 

‘Ik kies er bewust voor om dit (voor jou) te doen.’ 

 

Ontstaat zodra een kind op een goede manier door een 

ontwikkelingsfase is gekomen en het zet zich vast wanneer een 

volwassene alle ontwikkelingsstadia goed heeft doorlopen en 

afgerond.  

Ontstaat door het goed doorlopen en afronden van elke 

ontwikkelingsfase. 

Ontwikkelt: zelfvertrouwen en liefde voor de medemensen. 

Onderliggende angst: kan ik wel genoeg doen voor alle nood in de 

wereld?  

 

Kwaliteiten 

Betrokken 

Evenwichtig 

Vitaal 

Wijs 

Valkuilen 

Terugval 

Intolerantie 

Ongedurig 

 

In hoeverre herken jij hier iets van in je eigen leven? 
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Nieuwsgierig geworden naar je eigen pleasetype(s)? 

 

Doe de gratis pleasetypetest op 

www.meergenietenmindermoeten.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U was het die mijn nieren vormde,  

die mij weefde in de buik van mijn moeder.  

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn 

bestaan, 

Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.  

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 

Psalm 139: 13, 14 

http://www.meergenietenmindermoeten.nl/
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Nee is oké 
 

Er zijn meerdere redenen waarom mensen ja zeggen, terwijl ze 

eigenlijk nee bedoelen. Zoals we al gezien hebben, heeft elk 

pleasetype een ander motief om te pleasen. De een pleaset 

bijvoorbeeld omdat hij bang is dat hij anders een conflict krijgt, 

terwijl een ander pleaset, omdat hij denkt dat hij daarmee 

waardering krijgt.  

Het is heel belangrijk om na te denken waarom jij ja zegt tegen een 

verzoek, terwijl het antwoord eigenlijk nee had moeten zijn.  

 

In hoeverre herken jij je in één van de onderstaande redenen om ja 

te zeggen, terwijl je nee bedoelt? Of zijn er andere redenen 

waardoor jij ja zegt? 

 

 

 

 

 

Redenen waarom het belangrijk is om nee te zeggen: 

Reden 1: Je zegt ja tegen Gods wil in 

Reden 2: Je zegt ja terwijl het niet bij je past 

Reden 3: Je zegt ja vanuit angst 

Reden 4: Je zegt ja vanuit plicht 

Reden 5: Je zegt ja vanuit eerzucht 

 

Wat doet het met je of welke gevoelens heb je erbij wanneer je 

toch weer ja hebt gezegd…? 
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Reden 1: Je zegt ja tegen Gods wil in 

 

 

 

 

  Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze 

tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en 

dood.  

Deuteronomium 30: 15 
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De eerste reden waarom het belangrijk is dat je leert om nee te 

zeggen, is omdat er situaties zijn waarin jouw ja tegen Gods wil 

ingaat. God heeft ons allemaal uitgerust met een geweten: we weten 

diep in ons hart heel goed wat goed is en wat fout. Maar luister je 

daar ook naar? Soms lijkt het zoveel makkelijker om ja te zeggen 

tegen de verzoeken van de wereld, dan om te luisteren naar het 

woord van God en Hem te gehoorzamen. Als je dat doet, dan kom je 

(uiteindelijk) bedrogen uit.  

 

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat van de 

wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht 

– dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld 

met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in 

eeuwigheid (1 Johannes 2: 15-17). 

 

Hoe vaker jij in gehoorzaamheid luistert naar het zachte fluisteren 

van de heilige Geest, des te vaker zul je Hem horen spreken. 

Wanneer je daarentegen niet naar Hem luistert, zal zijn stem steeds 

sneller overstemd worden door de harde, luide stemmen van de 

wereld. Besef je wat er in deze tekst staat? ‘Als iemand de wereld 

liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem’, oftewel: je kunt niet 

én de wereld (met al haar verleidingen en slechte invloeden) 

liefhebben én tegelijkertijd ervan uitgaan dat Gods liefde in jou is.  

 

God is liefde. Maar God is ook zo heilig dat Hij de zonde niet kan 

verdragen; daarom kunnen we niet én zondigen én dicht bij Hem zijn. 

Als we aan onszelf overgeleverd waren, dan zouden we nu nog 

steeds allerlei offers moeten brengen aan God, zoals de Israëlieten in 

het Oude Testament moesten doen. Godzijdank heeft Hij ons zelf de 

oplossing geboden in zijn zoon Jezus. Jezus werd het laatste offer dat 

gebracht moest worden – zijn vergoten bloed werd het ultieme 

geschenk van genade, waardoor wij door Hem vrij toegang hebben 
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tot de Vader. Maar dan nog is het belangrijk dat je je ernaar uitstrekt 

niet te zondigen! Wanneer jij weet dat je ja zegt tegen iets wat God 

niet wil, dan zondig je. En je moet ook niet verbaasd opkijken 

wanneer je van daaruit allerlei problemen ondervindt. 

Deuteronomium 28 gaat uitgebreid in op het al dan niet 

gehoorzamen aan God en de consequenties daarvan. Met als 

hoogtepunt de vraag: waar kies je voor? (Deuteronomium 30: 15).  

 

Je kunt denken dat God niet doorheeft wat je doet, dat het niet 

uitmaakt of dat het niet zo belangrijk is, maar voor God is elke keuze 

die we maken belangrijk! Kies jij ervoor om dicht bij Hem te leven en 

zijn liefde te ervaren, of kies jij voor verwijdering? Besef dat jij kiest! 

Je kunt deze verantwoordelijkheid niet op een ander schuiven. Ieder 

mens heeft een eigen verantwoordelijkheid om voor of tegen God en 

zijn wil te kiezen. En wanneer je iets kiest dat God niet wil, dan 

betekent dat automatisch dat je tegen Hem kiest. Wees je hiervan 

bewust, zodat je de juiste keuzes maakt.  

En ja, een ander willen behagen (pleasen), terwijl je tegen Gods 

geboden ingaat, zal je hoogstwaarschijnlijk vroeg of laat ellende 

brengen. Want wie zonde doet gaat niet vrijuit; er zit altijd een 

prijskaartje aan. Het kan zijn dat je onrustig wordt. Het kan zijn dat er 

dingen misgaan. Het kan zijn dat mensen zich tegen je keren… Weet 

je zeker dat je een mens wil pleasen, terwijl je daarmee God kwetst? 

Is dit de weg die je wil gaan? 

 

Lees de Bijbel en ontdek wat de zonde doet in mensenlevens. Zie hoe 

mensen gezegend worden wanneer ze Gods wil doen en wat er 

gebeurt wanneer ze zijn geboden niet gehoorzamen. Een leven 

zonder God is uitzichtloos. Een leven met God geeft rust en vrede. 

Nee, het leven met God betekent absoluut niet dat alles nu altijd 

goed gaat, want we hebben nou eenmaal te maken met lijden in deze 

wereld. Maar het betekent wel dat God jouw schuilplaats en redder 

is!  
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Geef je grenzen aan en zeg nee! 

Hoe dichter je bij God leeft, hoe makkelijker het is zijn wil te kennen 

en te doen. Wanneer jij geneigd bent om ja te zeggen tegen Gods wil 

in (omdat je liever mensen behaagt dan God), is het heel belangrijk 

dat je relatie met God sterker wordt. Nee zeggen omdat je God wil 

gehoorzamen, daar begint het mee. Wanneer we weten wat God wil 

in ons leven en Hem willen gehoorzamen, wordt het veel makkelijker 

nee te zeggen tegen de verzoeken die niet goed voor ons of voor 

onze geliefden zijn.  

 

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? (Romeinen 8: 31)  

 

Hoe kun je een goede relatie met God opbouwen of verstevigen? 

 

 Lees de Bijbel 

Het gaat er niet om dat je in een jaar de Bijbel hebt uitgelezen, het 

gaat er vooral om dat je de tijd neemt om Gods woord te bestuderen 

en er biddend over nadenkt, zodat het je kan genezen en veranderen. 

Gods woord heeft een enorme rijkdom en kracht, omdat het een 

levend woord is: God spreekt tot ons, elk moment wanneer we erin 

lezen.  

 

 Bid onophoudelijk 

Bidden is niet iets wat alleen telt als je er een half uur in alle stilte 

voor gaat zitten. Bidden kan altijd en overal. Er zijn allerlei vormen 

van gebed (zoals aanbiddingsgebed, dankgebed, vraaggebed, 

schietgebedje) en elk van die gebeden heeft zijn eigen kracht. 

Wanneer je leert om gedurende de dag verbonden te zijn met God, 

dan zul je merken dat je op een gegeven moment niet meer zonder 

Hem kan. En daarin schuilt het geheim: vanuit die relatie ben je 

eerder geneigd om te doen wat God van je vraagt.  
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 Wees stil en luister 

Bidden is ook luisteren; luisteren naar wat de heilige Geest te zeggen 

heeft. En daar heb je stilte voor nodig. Een vriendschap kan nooit een 

vriendschap zijn wanneer altijd dezelfde aan het woord is. Een 

vriendschap ontstaat door wederkerigheid. En wanneer jij stil bent en 

je richt op God, dan zal Hij tot je hart spreken. Soms door een 

gedachte, soms door een bepaald beeld dat in je opkomt, of door een 

Bijbeltekst. En soms word je ineens bemoedigd door iemand in je 

omgeving of door iets wat je in de krant leest of in een liedje hoort. 

Wanneer jij voortdurend afgestemd bent op God, zul je merken dat 

Hij veel vaker spreekt dan je eerst dacht.  

 

Hoe omschrijf jij je relatie met God? 

 

 

 

 

 

Hoeveel tijd besteed jij aan de je relatie met God? 

 

 

 

 

 

Op welke gebieden van je leven ben je geneigd God niet te 

gehoorzamen? Wat vind je hiervan? 
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Reden 2: Je zegt ja terwijl het niet bij je past 

  

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,  

u weet het als ik zit of sta,  

u doorziet van verre mijn gedachten. 

Psalm 139: 1, 2 
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Een andere situatie waarin je echt moet leren om nee te zeggen, is 

die waarbij je geneigd bent ja te zeggen tegen een verzoek dat 

helemaal niet bij je past.  

Zoals we al beschreven hebben, heeft God ons uitgerust met 

specifieke talenten en passies en ook met een eigen persoonlijkheid. 

Er zijn dingen die heel goed bij je passen en er zijn ook legio dingen 

die jij niet goed kunt of die je helemaal niet leuk vindt om te doen. 

Dit is jouw begrenzing: je hoeft niet alles te doen en je hoeft dus ook 

niet altijd maar ja te zeggen! Daarbij is het ook belangrijk dat je 

rekening houdt met jouw geliefden. Iets kan wel bij jou passen, maar 

als het schade berokkent aan je gezin of een van je gezinsleden, zul je 

je moeten afvragen of het wel echt Gods wil is dat je dit (nu) gaat 

doen. Durf dan nee te zeggen, laat zien dat je gezin belangrijk voor je 

is. 

 

Het is ook belangrijk zeker te weten dat het Gods wil is dat je ja gaat 

zeggen tegen een verzoek. Soms weet je dat iets goed is, maar is het 

niet de juiste tijd ervoor. Ga je het dan toch doen? Nee! Wacht 

geduldig, jouw tijd komt nog wel. Wanneer je voor God uitrent, is de 

kans groot dat je er bekaaid vanaf komt omdat je het vooral vanuit 

eigen kracht doet.  

 

We moeten er ook alert op zijn dat onze geliefden ons in de weg 

kunnen zitten. Ook zij kunnen dingen van je vragen die helemaal niet 

bij je passen en tegen Gods wil ingaan. En ook dan is het van belang 

dat je naar je eigen hart luistert. Misschien willen zij graag dat je iets 

(voor hen) doet, terwijl je weet dat het niet goed is. Bid dan voor 

deze situatie (zodat Gods Geest jullie behoedt voor een conflict, en er 

eenheid en harmonie zal blijven) en leg uit waarom het belangrijk is 

dat jij niet aan dit verzoek voldoet.  
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Wanneer zeg je nee? 

 Als een verzoek niet past bij jouw talenten of gaven. 

 Als een verzoekt niet past bij jouw persoonlijkheid. 

 Als een verzoek niet past in het plan van God voor jouw leven. 

 Als een verzoek niet past in jouw tijdschema. 

 Als een verzoek niet strookt met jouw gezinsleven. 

 Als een verzoek niet strookt met je energie. 

 Als een verzoek niet strookt met jouw passies. 

 

Als je weigert te luisteren naar wie je bent, dan raak je op een 

gegeven moment opgebrand en uitgeput. Je kunt er best een tijdje 

voor kiezen om iets te doen wat niet echt bij je past, uit liefde voor 

een ander bijvoorbeeld. Maar hou er rekening mee dat dit je veel 

meer energie en tijd zal kosten, dan wanneer je je bezighoudt met 

dingen die wél goed bij je passen.  

Maak het jezelf niet te moeilijk, respecteer jezelf. Als jij bijvoorbeeld 

een hekel hebt aan taarten bakken en het eigenlijk ook niet goed kan, 

is het dan wijs om een eigengebakken taart mee te nemen naar de 

kerk? Alleen maar omdat iedereen dat doet? Wat let je om er 

gewoon een bij de bakker te halen (iemand die– als het goed is – van 

bakken houdt en het ook nog eens goed kan!)?  

 

Wees je bewust van de negatieve gevolgen die kunnen ontstaan 

wanneer jij niet luistert naar jezelf:  

 Je krijgt een burn-out 

 Je raakt overspannen 

 Je wordt gestrest 

 Je wordt chagrijnig 

 Je wordt ziek 

 Je wordt depressief 

 Je weet niet meer goed wie je bent en wat je leuk vindt 

 Je wandelt niet in Gods plan 
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Geef je grenzen aan en zeg nee! 

 

De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. 

Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen 

oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet 

volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links. (Jesaja 30: 20, 21)  

 

God heeft jou precies zo gemaakt zoals Hij wilde. Dus: wees wie je 

bent. Het is ontzettend belangrijk dat we allemaal onze eigen plaats 

innemen in deze wereld; dat ieder voor zich rekening houdt met zijn 

mogelijkheden en onmogelijkheden. Het makkelijkste is om eerst 

goed na te denken over hoe je in elkaar zit qua persoonlijkheid. Ben 

je meer extravert ingesteld of meer introvert? Ben je meer 

doelgericht of procesgericht? Ben je liever met taken bezig of met 

mensen?  

Vervolgens kijk je naar je talenten: welke activiteiten kun je goed en 

gaan je makkelijk af? Om die vervolgens te combineren met jouw 

passies: wat vind je leuk om te doen? 

Want hier kan het nog weleens mis gaan: dat je iets goed kunt, maar 

het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Reken er maar op, dat wanneer 

je iets zonder passie doet, het je vroeg of laat zal opbreken.  

 

God heeft een plan met jouw leven, een mooi plan. Maar veel 

mensen wandelen niet in dat plan, omdat ze weigeren te luisteren 

naar die stem boven ons (of in ons hart) die zegt: ‘Hier rechts, daar 

links.’ Ze denken dat ze het allemaal zelf moeten uitzoeken en 

weigeren rekening te houden met hun eigen passies én grenzen. 

Uiteraard geeft God het nooit op en borduurt Hij onze verkeerde 

keuzes mee in zijn grote borduurwerk (plan) voor ons leven. Maar het 

is makkelijker meteen te luisteren, in plaats van achteraf te moeten 

bijstellen.  
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Wanneer jij een groot ja hoort binnenin (omdat het verzoek goed bij 

je past), wordt het ook veel makkelijker om nee te zeggen. 

 

Hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Wat past er goed bij jou en 

wat niet? 

 

 

 

 

Wat zijn jouw talenten – de dingen die je goed en makkelijk kunt? 

 

 

 

 

Wat zijn jouw door de Geest gegeven gaven? 

 

 

 

 

Wat zijn jouw passies – waar word je heel blij van? 

 

 

 

 

Wat kun je absoluut niet en vind je ook niet leuk om te doen? 

 

 

 

 

Met welke dingen die je niet kunt en niet leuk vindt, zou je moeten 

stoppen? 
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Reden 3: Je zegt ja vanuit angst 

  

De liefde laat geen ruimte voor angst;  

volmaakte liefde sluit angst uit,  

want angst veronderstelt straf. 

 In iemand die angst kent,  

is de liefde geen werkelijkheid geworden. 

1 Johannes 4:18 
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Heel veel mensen zeggen ja tegen verzoeken omdat ze bang zijn. 

Angst is nooit een goede raadgever omdat we vanuit angst geneigd 

zijn om verkeerde keuzes te maken. Angst maakt je haastig, 

chagrijnig, wantrouwend, controlerend, snel geïrriteerd, boos of 

onzeker.  

 

Ja-zeggers-nee-bedoelers zijn vaak:  

 Bang om verkeerd over te komen  

 Bang om iemand te kwetsen 

 Bang dat niemand anders het oppakt om te doen 

 Bang om iets te missen 

 Bang om een negatieve reputatie te krijgen 

 Bang dat ze er niet bij horen 

 Bang dat ze straf krijgen 

 

God is een God van overvloed, maar de wereld is bang om tekort te 

komen. God zegt: ‘voor alles is een tijd’. De wereld zegt: ‘je moet nu 

kiezen, anders ben je te laat of anders mis je iets…’ God zegt: ‘ik zal 

voorzien.’ De wereld zegt: ‘Je moet het allemaal zelf regelen.’ God 

zegt: ‘Ik vind je waardevol zoals je bent, je hoort bij mij.’ Maar de 

wereld zegt: ‘Ik vind je alleen lief en leuk als je dit en dat voor mij 

doet. En als je het niet doet, dan hoor je er niet bij.’  

 

En dus bepaalt onze blikrichting de manier waarop we reageren op 

een verzoek: Focus je je op God en zijn wil of op de wereld en wat er 

allemaal van je verwacht wordt? Als je vanuit Gods overvloed denkt 

en redeneert (en luistert naar het zachte fluisteren van de heilige 

Geest), dan voel je rust en vrede wanneer je een keuze maakt. Maar 

wanneer je vanuit de karigheid en angst van de wereld denkt (of 

luistert naar het schreeuwen van de duivel in je oor), dan voel je je 

sneller gestrest: ‘Doe ik het wel goed? Heb ik de juiste keuze 

gemaakt? Wat vinden anderen hiervan? Hoe kom ik over?’  
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Het is belangrijk om bij jezelf te ontdekken wanneer je vanuit angst 

reageert. Zijn er bepaalde mensen die ervoor zorgen dat je bang 

wordt of dat je je onveilig voelt? Of zijn er omstandigheden waardoor 

je geneigd bent toe te geven aan een verzoek, terwijl je dat eigenlijk 

niet wilt? Weet waarom je bang bent, want dan kun je een strategie 

gaan verzinnen om tóch je grenzen aan te gaan geven, ook al vind je 

het eng. Als je niet weet waar je bang voor bent, dan is de kans klein 

dat je ook daadwerkelijk stappen gaat zetten om je negatieve 

pleasegedrag te veranderen.  

 

Als je een consequente pleaser bent en dat pleasegedrag wil 

veranderen, (oftewel als je je grenzen gaat aangeven en nee gaat 

zeggen) dan kun je ervan uitgaan dat er mensen (negatief) op gaan 

reageren: ‘Hè, zeg je nee? Hoe bedoel je? Ik reken op je! Jij doet dit 

altijd, waarom nu ineens niet meer? Dit kan écht niet. Jij bent de 

enige die dit kan, je mag er gewoon niet mee gaan stoppen…’ En die 

mogelijke reacties kunnen ook weer angst opleveren.  

 

Toch is het belangrijk om nee te leren zeggen, want ben je wel 

helemaal eerlijk wanneer je niet met een oprecht hart ja kunt 

zeggen? Eigenlijk niet… En dat is negatief pleasen: je doet voorkomen 

alsof je iets voor de ander wil doen zonder dat je er iets voor 

terugverwacht, maar eigenlijk wil je het helemaal niet doen. En 

waarom zeg je dan toch ja?  Wat zegt dit over jou?  

Stel je nou toch voor dat jij een verzoek doet aan iemand anders. En 

diegene is bang om nee tegen jou te zeggen… hoe zou je je voelen als 

je dit wist? Zou je niet veel liever hebben dat iemand gewoon echt 

eerlijk zou zijn tegenover jou? Ja, natuurlijk is het vervelend als 

iemand nee zegt, maar dat is niet het einde van de wereld. En dus 

zou je waarschijnlijk denken: ‘O jammer, maar het is oké. Ik vraag wel 

iemand anders.’ En denk nu weer even andersom: iemand doet jou 

een verzoek… Zou diegene (als het een gezond iemand is), niet net zo 

ontspannen reageren als jij zelf zou doen? 
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Geef je grenzen aan en zeg nee! 

 

Wat enorm goed helpt tegen de angst, is om je angst ‘uit te denken’. 

Stel jezelf de vraag: ‘waar ben ik bang voor?’ en vraag vervolgens 

door: ‘en dan?’, ‘en dan?’, ‘en dan?’ Wat is het ergste wat je kan 

overkomen? En als je erover nadenkt, hoe erg is dit dan eigenlijk?  

Doorvragen en doordenken helpt vaak om je angst veel kleiner te 

maken. Datgene wat er eventueel zou kunnen gebeuren, valt 

uiteindelijk vaak wel mee. Want ja, vaak is het zo dat je je zorgen 

maakt over allerlei dingen die nooit gaan gebeuren. En het je zorgen 

maken kost eigenlijk alleen maar energie, terwijl het je niets oplevert. 

Zoals Jezus zei: Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, 

want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft 

genoeg aan zijn eigen last (Matteüs 6:34).  

 

Dus denk erover na dat je bij een bepaald (lastig) verzoek nee gaat 

zeggen. Waar denk je nu aan? Voel je al angst in je naar boven 

komen? Hoe denk je dat de ander gaat reageren? Hoe denk je dat jij 

op zijn of haar reactie gaat reageren? Is dit de reactie die je wil 

hebben? Waarom wel of waarom niet? Hoe zou je anders willen 

reageren? En wat let je om ook op die manier te reageren? 

 

Het lijkt fijn en makkelijk om je hele leven in je comfortzone te 

blijven. Je kiest er dan voor om alleen maar die dingen te doen die je 

allang kunt en weet. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. Hij wil 

dat we groeien en leren en ons ontwikkelen én dat we elke dag meer 

die persoon worden die Hij voor ogen heeft.  

Angst kun je het beste recht in de ogen kijken, oftewel: er dwars 

doorheen gaan. Als je denkt: ‘dit durf ik nooit…’, dan is dat juist 

misschien wel een leuke uitdaging voor je om (met hulp of training 

van anderen) dit toch te gaan doen. Gewoon om jezelf uit je 

comfortzone te krijgen en om nieuwe dingen te leren.  
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In welke situaties ben je geneigd om ja te zeggen, terwijl je eigenlijk 

nee bedoelt? Waar ben je bang voor? 

 

 

 

 

Hoe komt dit of wat veroorzaakt dit? 

 

 

 

 

In hoeverre laat jij je vaker leiden door angst in je leven? 

 

 

 

 

Wat vind je hiervan of wat doet dit met je? 

 

 

 

 

Hoe zou je je voelen wanneer je niet bang was?  

 

 

 

 

Wat houdt je tegen om de angst los te laten? 
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Reden 4: Je zegt ja vanuit plicht 

  

Dit volk eert mij met de lippen,  

maar hun hart is ver mij;  

tevergeefs vereren ze mij,  

want ze onderwijzen hun eigen leer,  

voorschriften van mensen. 

Matteüs 15: 8, 9 
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Als christenen leren we dat we dienstbaar moeten zijn. We moeten 

elkaar liefhebben en de ander hoger achten dan onszelf (Romeinen 

12: 10). Maar helaas is deze tekst door velen misbruikt om mensen te 

onderdrukken. Ja, het is goed om elkaar te dienen. Ja, we moeten 

elkaar liefhebben. En ja, de ander hoger achten dan onszelf is goed, 

maar niet als we onszelf vervolgens negeren en kleineren! Er zijn veel 

christenen die kampen met een ‘onbewuste dienstbaarheid’, oftewel: 

ze zijn gewoon dienstbaar, zonder erover na te denken of ze dat 

eigenlijk wel op die manier wíllen zijn. Ze doen wat ze doen, omdat 

ze dat nou eenmaal doen. Niet uit liefde, maar uit plicht. 

En plicht is een van de grootste vijanden van de liefde. Dingen uit 

plicht doen, maakt je mat en lusteloos. Je kunt er makkelijk burn-out 

en overspannen van raken. En vaak zijn mensen die plichtmatig hun 

werk doen boos, nukkig en snel kribbig. Ze willen het (eigenlijk) niet 

doen en dat is aan alles te merken.  

 

De ander hoger achten dan onszelf wil zeggen dat we de ander 

respecteren, dat we ons verdiepen in de behoeften en verlangens 

van de ander, dat we bereid zijn om onszelf opzij te zetten voor het 

welzijn van de ander. Maar nogmaals: niet ten koste van onszelf. Het 

is belangrijk dat we op een zelfbewuste manier pleasen, namelijk 

door er heel bewust voor te kiezen dat we iets voor een ander wíllen 

doen. En ja, dit kan je iets kosten (zoals tijd, geld of energie), maar je 

doet het uit dan niet uit plicht, maar uit liefde voor de ander. 

 

En dit is het grote verschil: je kunt de ander dienen vanuit plicht, óf je 

kunt de ander dienen vanuit liefde. Wat kies je? Wanneer we mensen 

dienen (oftewel voldoen aan hun verzoeken), terwijl we het vanuit 

plicht doen, dan ‘eren we God met onze lippen, maar niet met ons 

hart’. God wil graag dat we Hem liefhebben. Maar vanuit die liefde 

voor God, zou het logisch moeten zijn dat we uit liefde anderen gaan 

dienen. God doet alles wat Hij doet uit liefde en zo zouden wij ook 

moeten leven.  
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Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, 

is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit 

gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 

We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, 

moet ook de ander liefhebben (1 Johannes 4: 20, 21).  

 

Je kunt niet zeggen dat je God liefhebt, terwijl je er een hekel aan 

hebt om een ander in liefde te dienen.  

 

Uit plicht ja zeggen, gebeurt vaak zonder dat mensen erover 

nadenken of ze wel of niet aan een verzoek willen voldoen. Ze 

hebben het gevoel dat ze geen keuze hebben. Maar is dat echt zo of 

denk je dat het zo is? Waar ben je bang voor dat er zal gebeuren? 

Misschien kun je niet kiezen of je iets wel of niet wilt doen, maar in 

elk geval kun je er dan wel voor kiezen hoe jij op deze situatie wil 

reageren. Zorg ervoor dat er geen wrok en bitterheid in je hart 

ontstaat.  

Moet je alles maar tolereren? Nee hoor, helemaal niet. Je zult 

merken dat, wanneer jij je grenzen aan gaat geven, niet iedereen 

positief reageert. Maar (als de mensen er eenmaal aan gewend zijn) 

vinden de meesten het toch prettig, omdat ze nu (eindelijk) weten 

wie jij echt bent, wat je voelt en wat je wilt. Pas wanneer jij eerlijk 

bent in het aangeven van wat je wilt, dan durven mensen echt 

verzoeken bij je neer te leggen, in de wetenschap dat je niet zomaar 

ja zegt. En als je er dan voor kiest om iets te doen, dan kun je het 

echt vanuit liefde doen, omdat je er zelf voor gekozen hebt dat jij dit 

daadwerkelijk wil gaan doen.  

 

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,  

van hem komt mijn redding. 

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,  

mijn burcht, nooit zal ik wankelen. 

Psalm 62: 2, 3 
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Geef je grenzen aan en zeg nee! 

 

Als je wilt leren nee zeggen terwijl je geneigd bent om ja te zeggen 

vanuit plichtsgevoel, dan is het belangrijkste dat je nadenkt over het 

waarom. Waarom doe je dit voor die ander? En voor wie doe je het 

eigenlijk? Doe je het omdat het zo hoort? Doe je het omdat je het zo 

geleerd hebt? Doe je het omdat het nou eenmaal gebruikelijk is?  

We hebben het al eerder gezegd, in alles waar je je van bewust bent, 

kun je verandering in aanbrengen. Als je je niet bewust bent van jouw 

gedachten, motieven en gedrag, dan kun je ook niets veranderen.  

 

Dat betekent dat je je eerst ervan bewust moet zijn dat dingen doen 

‘uit plicht’ niet goed is. God vraagt ons altijd om keuzes te maken met 

ons hart, dus ‘uit liefde’. En waarom is het niet goed? Omdat achter 

de plicht vaak een onwil schuilgaat. En onder die onwil zit opgekropte 

frustratie, irritatie en boosheid... Is dat liefdevol? Nee, helemaal niet! 

Ja, natuurlijk hebben we allemaal verplichtingen. En ja, er kunnen 

verplichtingen op je pad komen die (emotioneel of fysiek) zwaar zijn 

voor je. Bijvoorbeeld het moeten zorgen voor je zieke moeder, met 

wie je een slechte band hebt, verjaardagen of geboortes vieren waar 

je geen zin in hebt, kaartjes sturen ‘omdat het hoort’, werkoverleg, 

vergaderingen, familieweekenden of reünies waar je echt niet 

onderuit kunt… 

 

Maar is dit zo? Kun je er echt geen nee tegen zeggen? Wat zou er 

kunnen gebeuren wanneer je niet zou komen of niet zou helpen? 

Soms is de oplossing voor verplichtingen om ze af te zeggen of niet 

aan te gaan. En soms is de oplossing voor dit soort verplichtingen dat 

je God bid om heel veel liefde in je hart, zodat je het kunt doen, ook 

al vind je het moeilijk. Maar wanneer je Gods liefde in je hart voelt 

stromen, zal de plicht wegsmelten: je kunt het niet allebei tegelijk 

voelen.  
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Welke dingen doe jij uit plicht in plaats vanuit liefde? 

 

 

 

 

Waardoor komt het dat je het als plicht ervaart? 

 

 

 

 

Is het mogelijk om nee te zeggen? Waarom wel of niet? 

 

 

 

 

Wat zouden mogelijke reacties zijn als je nee zou zeggen?  

 

 

 

 

Hoe zou jij hier op een goede manier op kunnen reageren? 

 

 

 

 

Hoe zou het voor je zijn om ja te kunnen zeggen vanuit liefde? En 

welke rol speelt God hierin? 
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Reden 5: Je zegt ja vanuit eerzucht 

  

Overmatig eten is niet goed,  

overmatig eer honing zoeken al evenmin. 

Spreuken 25: 27 
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De vijfde en laatste reden die we in dit e-boek bespreken waarom je 

geneigd kunt zijn om ja te zeggen, terwijl je eigenlijk nee zou willen 

zeggen, is omdat je het een eer vindt dat je gevraagd bent. En die 

eerzucht zorgt ervoor dat je er eigenlijk niet meer helder over 

nadenkt of je wel of niet aan een verzoek zou willen voldoen. Vaak 

ligt hieraan ook een bepaalde angst ten grondslag. En die angst 

triggert bepaalde gedachten, zoals: anders mis ik iets. Of: anders 

vragen ze misschien een ander (en dat gun ik hem of haar niet). Of: 

anders word ik een volgende keer niet meer gevraagd. Of: wat 

zouden de anderen ervan denken als ik dit niet doe? Of: als ik ja zeg, 

dan staat dat goed op mijn cv en dat heb ik nodig om mijn carrière 

een zetje te geven. 

 

Deze gedachten kúnnen waar zijn. Maar de vraag is: vormen zij een 

goed motief om in te gaan op het verzoek? Draai het nog maar eens 

om: Zou jij graag willen dat mensen ja zouden zeggen tegen jouw 

verzoek vanuit bovenstaande motieven? Nee toch zeker? Je wilt toch 

niet dat iemand op jouw verzoek in gaat, alleen maar omdat hij of zij 

er denkt zelf beter van te worden (eerzucht?).  

 

Jezus zei: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij 

blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je 

niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank 

en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur 

gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, 

kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn 

Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn 

leerlingen zijn’ (Johannes 15: 5-8).  

 

Alles wie je bent en wat je kunt, heb je gekregen van je hemelse 

Vader. En dus is het belangrijk dat Hij de eer krijgt van je werk. Als je 

gevoelig bent voor eerzucht, dan is het cruciaal dat je ‘in Jezus blijft’. 

En dat betekent dat je dichtbij Hem leeft en zijn leven bestudeert om 
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Hem na te volgen. Hij zocht geen eigen eer, God gaf Hem eer. En 

vanuit het feit dat God Hem eerde, werd Jezus ook niet eerzuchtig. 

Als Hij wel eerzuchtig was geworden, dan was het goede evangelie 

waarschijnlijk nooit goed geworden, omdat het gestopt zou zijn bij 

Palmpasen – het moment waarop de Joden Jezus wilden inhuldigden 

als koning. Maar Jezus ging daar niet op in. Hij wist dat als Hij zich zou 

laten vernederen door te sterven aan het kruis (alsof hij een 

misdadiger was), zijn Vader alle eer zou ontvangen. En van daaruit 

zou God Hem opnieuw eren. Je hoeft zelf geen eer te zoeken, als God 

het wil zal Hij je op zijn tijd verhogen! 

 

En het zou trouwens ook zomaar kunnen zijn dat Jezus, als Hij 

eerzuchtig was geweest, al veel eerder was bezweken voor de 

verleiding die eerzucht met zich meebrengt. Want Hij had er ook voor 

kunnen kiezen in te gaan op eerdere verleidingen van de duivel: “De 

duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij 

toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 

‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop 

zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem” (Matteüs 4: 8-10).  

 

Denk eens na over de ‘koninkrijken’ die jij graag zou willen 

ontvangen? Waarin wil jij de beste zijn? En als je dat zou zijn, hoe zou 

je je dan voelen? Zou het voor jouw eer zijn of voor Gods eer? 

Het is belangrijk dat we geregeld onze motieven onderzoeken 

waarom we ja of nee zeggen. Als je het verlangen hebt om steeds 

meer op Jezus te lijken, dan is het van belang dat je zijn leven 

bestudeert. Hij deed veel voor mensen. Ja, Hij ging daarin ook over 

zijn grenzen, maar Hij zorgde er dan ook voor dat Hij weer kon 

opladen bij zijn hemelse Vader.  

Hij was niet gevoelig voor het voetstuk waarop mensen Hem 

plaatsten, maar Hij leek ook niet onder de indruk te zijn van alle 

scheldpartijen en kwetsingen. Waarom? Omdat Hij dichtbij zijn Vader 
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leefde en zich door Hem geliefd wist. En jij? Jij bent ook Gods geliefde 

kind! 

 

Geef je grenzen aan en zeg nee! 

 

Eerzucht is vaak gelieerd aan wat iemand kan of doet. Soms kan het 

ook te maken hebben met de status van iemand (hij of zij is een 

bekend iemand), maar ook dat heeft meestal te maken met wat 

iemand kan. En soms kan het heel goed zijn om (een tijdje) te 

oefenen met het herkennen van eerzucht. Zodra jij merkt dat je erg 

trots wordt op wat je doet of op wat je kunt, doe dat dan eens expres 

niet. Als je mooi kunt zingen en je hoort jezelf zingen in de kerk, 

terwijl je iets denkt als: ‘Zo, dat klinkt toch weer mooi. Hoort mijn 

buurman mij ook?’, hou dan je mond en zing even niet. Waarom? 

Omdat we leven voor de eer en glorie van God en niet voor onze 

eigen eer! 

 

Wanneer jij je elke dag meer richt op Gods eer, dan word jij zelf 

onbelangrijker, waardoor het makkelijker wordt om te kiezen of je 

wel of niet op een verzoek moet ingaan. Want wanneer je je richt op 

Gods eer, dan richt je je automatisch ook meer op je relatie met Hem 

en op zijn wil en plan voor jouw leven. Dus hoe dichter je bij God 

leeft, des te makkelijker wordt het om de juiste keuze te maken. 

Biddend kom je erachter of je ergens ja of nee tegen moet zeggen. 

Soms begrijp je onmiddellijk waarom je dit antwoord hebt gegeven 

en soms begrijp je het niet of pas later. Maar als je weet dat het de 

juiste keuze was, dan is het niet voor niets.  

En als je niet weet wat je moet kiezen, dan kun je er altijd vanuit gaan 

dat God met je mee gaat, wanneer je je blijft richten op Hem: ‘God, ik 

heb geen idee of ik hier rechts of links moet gaan, maar ik kies er nu 

voor om links te gaan. Grijp me in mijn nekvel en help me om dan 

alsnog de juiste keuze te maken, als ik de verkeerde beslissing neem. 

Ik wil U eren met elke keuze die ik maak!’ 
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Wanneer je dit oprecht gebeden hebt, dan mag je ervan uitgaan dat 

God trouw is: Hij zal je redden als het niet goed was of Hij zal je de 

kracht geven om er weer uit te komen. Dus: stem af op Gods wil en 

doe wat Hij je opdraagt te doen, wat zijn antwoord ook zal zijn.  

 

In hoeverre ben jij eerzuchtig of zoek jij naar waardering van 

anderen? 

 

 

 

 

 

Hoe voelt dat wanneer je geëerd wordt? En hoe lang voel je je zo? 

 

 

 

 

 

Wat doet het met je wanneer je niet (voldoende) gezien, gehoord of 

bevestigd wordt door de mensen om je heen? 

 

 

 

 

 

In hoeverre ga je je dan anders gedragen, dan wanneer je wel 

gezien, gehoord en bevestigd wordt? 
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In hoeverre ben je erop gericht dat jij met jouw leven en alles wie je 

bent en wat je kunt God de eer geeft die Hem toekomt? 

 

 

 

 

In hoeverre is het voor jou makkelijker om een verzoek af te slaan, 

wanneer je niet gericht bent op je eigen eer, maar op Gods eer?  

 

 

 

 

  

Zoek je geluk bij de HEER, 
 

hij zal geven wat je hart verlangt. 
 

Leg je leven in de handen van de HEER, 
 

vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: 
 

het recht zal dagen als het morgenlicht, 
 

de gerechtigheid stralen als de middagzon. 
 

Psalm 37: 4-6 
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Meer lezen? 

Bestel het boek Nee is oké via de website: 

www.meergenietenmindermoeten.nl 
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