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Intimiteit
Buitensporige genade
Help, ik ben een man!

Ik draag dit boek op aan mijn Vader.
Elke dag opnieuw zegt U tegen mij:
‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind Ik vreugde.’
Uw onbeschrijfelijke, onmetelijke en
onvoorwaardelijke liefde
geeft mij waarde en identiteit!

Aanbevelingen

Vroeger was ik stewardess en vond ik mijn identiteit in mijn
beroep. Pas jaren later ontdekte ik mijn ware identiteit in
Jezus Christus. De media en mensen om ons heen spiegelen
ons allerlei ideaalbeelden voor, waaraan we vaak onbewust
proberen te voldoen. Maar hoe kijkt God naar jou, en wat
maakt jou uniek? Jan neemt je mee zodat je je eigen antwoord
op deze vragen kunt gaan ontdekken. Hij doet dit op een heldere,
praktische en persoonlijke manier en deelt openhartig over
zijn eigen worstelingen. Ontdek wie jij mag zijn!

- Astrid Feddes
		 Oprichter en leider Destined to Reign
Gods zoektocht naar ons is zijn hartstocht. Het onderwijs
van Jan Pool heeft mij in een bepaalde periode van mijn leven
heel dicht bij het vaderhart van God gebracht. Ik geloof dat
hetzelfde met jou zal gebeuren wanneer je dit boek leest en
doorleeft. Je bent in Christus. Geliefd. Aanvaard. Gewild.
Krachtig.

- Wim Hoddenbagh
		Spreker

Het leven vanuit je echte identiteit ‘in Christus’ is een van
de grootste uitdagingen voor een mens. Er is al veel over
geschreven, maar dit boek van Jan Pool is een unieke en
kostbare aanvulling: hij weet zowel het hoofd als het hart te
raken. Omdat hij transparant communiceert vanuit een pure
liefde voor de Vader, en als leraar diepe inzichten praktisch
kan maken, heeft Jan een boek geschreven dat een instrument
voor verandering van levens zal zijn.

- Piet Brinksma
		 Coördinator Rafaël Missions
		 Trainer en adviseur Urban Life / Act Foundation

Intimiteit, identiteit
en autoriteit

Dit boek is het eerste in een drieluik over intimiteit, identiteit
en autoriteit, belangrijke thema’s voor iedere christen. Intimiteit
met God is de basis. Van daaruit ontdekken we onze identiteit
en dat geeft ons de uitgangspositie om in autoriteit te kunnen
wandelen. Elk volgend deel bouwt voort op het voorgaande
en versterkt de boodschap daarvan.

Intimiteit

- Waarom kom je niet wat dichterbij?
Je bent geschapen voor intimiteit met
God. Ieder mens is bewust of onbewust
voortdurend op zoek naar de innige omhelzing van een hemelse Vader. Zoals een
kompasnaald zich altijd naar het noorden
richt, zo zoekt je hart voortdurend naar
ISBN 9789490489229
die liefde. De wereld kent vele surrogaatliefdes, maar echte liefde vind je alleen in armen van
je hemelse Vader. Niets kan die diepe hunkering van je hart
vervullen, behalve ware vriendschap met Hem!

Zo’n vriendschap vraagt ook iets van je, is niet vanzelfsprekend. God kent de afleidingen en onze moeite om tijd voor
Hem apart te zetten. Toch laat Hij je niet los en blijft Hij aan
je hart trekken. Want Hij wil zijn hart met jou delen, zoals
alleen echte vrienden dat doen. Je hemelse Vader roept je:
‘Waarom kom je niet wat dichterbij?’

Identiteit

- Worden wie je bent
Een gezonde identiteit ontwikkelt zich
in een klimaat van intimiteit met God.
Dicht bij Hem leer je dat je tevreden mag
zijn met jezelf. Je ontdekt wat je kunt en
je weet wat je niet kunt, wie je bent en
wie je niet bent. Dat geeft rust.
ISBN 9789490489236
Iedereen wordt als origineel geboren,
maar veel mensen sterven als kopie. Dat
is echter niet de bedoeling! God wil dat jij jezelf bent, want
Hij heeft jou een unieke identiteit gegeven. Je hemelse Vader
wil dat je de beste versie van jezelf wordt.
Misschien zijn er op dit moment twee versies van jou: de
ene zoals God je bedoeld heeft en de andere zoals je vandaag
bent. Je werkelijke identiteit kan zelfs diep verborgen liggen.
Soms mis je de moed om jezelf te zijn doordat je pijnlijke
dingen hebt meegemaakt. Of misschien moet je je ware ik
nog ontdekken. God wil je helpen om je identiteit te vinden.
Het is nooit te laat om te worden wie je bent!

Autoriteit

- In Gods kracht wandelen
Wij hebben dankzij het plaatsvervangende
werk van Jezus een bijzondere positie
van geestelijke autoriteit gekregen. Die
autoriteit oefenen we uit door de heilige
Geest, die ons leert wat onze autoriteit
inhoudt en hoe we daarmee omgaan. De
ISBN 9789490489243
heilige Geest is onze metgezel en vriend.
Verschijnt zomer 2017
Hij geeft ons kracht en stelt ons in staat
om grote dingen voor God te doen!
In Gods kracht wandelen is het voorrecht van iedere zoon
en dochter van de grote Koning. Je hebt koninklijke autoriteit
waarmee je allerlei persoonlijke problemen overwint, maar
daar stopt het niet! Door de heilige Geest zijn we ook in staat
om anderen dichter bij God te brengen en maken we zijn Koninkrijk op aarde zichtbaar. De bekrachtiging van de Geest is
daarom essentieel voor iedere christen!

Inleiding

Wat zag ik in juli 2006 uit naar de vakantie! Ik had drie hele
drukke jaren achter mij liggen, waarin ik mijn voorgangerschap van Shelter (mijn gemeente in Haarlem) combineerde
met het interim-voorgangerschap van een andere kerk, en ik
leidde ook nog een leidersnetwerk. Het ontbrak me al maandenlang aan lichamelijke en emotionele energie. Mijn energiepotje was helemaal leeg en ik wist niet hoe ik het weer
gevuld moest krijgen. Daarnaast had ik al een poosje last van
allerlei fysieke ongemakken zoals hoofdpijn, nekklachten,
spanning op mijn borst, maag-darmklachten, duizeligheid
en slaapproblemen. En ook op emotioneel gebied begon ik
problemen te krijgen. Ik was snel geïrriteerd, kon slecht tegen
kritiek en had last van onzekerheid. Het ontbrak me aan zelfvertrouwen. Maar gelukkig, de vakantie kwam eraan. Ik had vier
weken vrij en dat moest toch genoeg zijn om weer helemaal
op te laden!
Maar in de tweede week van mijn vakantie werd ik
’s nachts in paniek wakker. Mijn hartslag was extreem hoog,
ik zweette heel erg, voelde een druk op mijn borst en hapte
naar adem. Ik was doodsbang en maakte Marijke wakker.

‘Ik heb een hartinfarct, ik ga dood’, zei ik in paniek tegen haar.
Marijke bleef rustig en had al snel in de gaten dat ik geen
hartinfarct had, maar een angst- en paniekaanval. Dit was
de eerste van een lange reeks. Maandenlang had ik ’s nachts
en ook overdag meerdere paniekaanvallen. Ik raakte meer
en meer uitgeput, voelde me heel labiel en huilde om niets.
Het bleek dat ik in een zware burn-out terecht was gekomen.
Mijn huisarts adviseerde me om in behandeling te gaan bij
een psychiater. Ik stond eerlijk gezegd niet te juichen, ik zag
mijzelf namelijk al jarenlang op de divan liggen. Daar had ik
echt geen zin in en ik had er ook geen behoefte aan, meende
ik. Maar ik besloot toch voor een eerste gesprek te gaan, want
ik dacht: wat heb ik te verliezen? En het heeft me uiteindelijk
enorm geholpen.
In de tientallen gesprekken die ik met de psychiater had,
kwam onder andere naar boven dat ik mijn leven lang al wilde
beantwoorden aan de verwachtingen van andere mensen.
Omdat ik bang was om afgewezen te worden, probeerde ik
het anderen voortdurend naar de zin te maken. Ik had niet
de moed om vanuit mijn echte persoonlijkheid te handelen,
te reageren en te leven. En dat beroofde mij van mijn unieke
identiteit. Maar God nam mij mee in een proces van genezing
en herstel. En uiteindelijk mocht ik ontdekken wie ik werkelijk
ben.

Hij wil ook jou helpen je unieke identiteit te ontdekken. Gek
genoeg zul je je ware ik niet vinden zolang je ernaar zoekt in
jezelf. Je vindt je echte identiteit door naar God te kijken in
plaats van naar jezelf. In de ogen van God leer je jezelf kennen
en ontdek je wie je bent! Lees maar:
Het is in Christus dat we ontdekken wie we zijn en waarvoor we leven.
- EFEZIËRS 1:11 (MSG)

− Jan Pool
Haarlem, mei 2016
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HOOFDSTUK 1

Op zoek naar je identiteit

Mozes is al een man van tachtig als zijn leven een onverwachte
wending neemt. Op een dag trekt hij met zijn kudde door de
wildernis. Mozes doet wat hij elke dag doet: het hoeden van
de kudde schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro. Hij
komt in de buurt van de berg Horeb en dan, op zo’n gewone
dag die begonnen was zoals alle andere dagen, gebeurt het:
Mozes ziet een brandende braamstruik. Dat is op zich nog
niet eens zo bijzonder. Die struiken waren in de regel kurkdroog en vaak ook verdord, onder invloed van wind en zon.
Een zandkorrel die lang genoeg door de zon was beschenen,
kon functioneren als een brandglas en de struik in vlam zetten.
Normaal stond zo’n bosje even in lichterlaaie en dan bleef er
alleen een hoopje as over. Zo zal Mozes hebben toegekeken,
wachtend tot de struik was afgebrand. Maar tot zijn verbijstering verteert deze struik niet, geen takje verbrandt er!
Nieuwsgierig loopt Mozes erop af. Maar als hij dichterbij
komt, brengt Gods stem hem tot staan. Op Gods bevel trekt
Mozes zijn schoenen uit. De grond waarop hij staat, is door
Gods aanwezigheid gewijde grond geworden. Mozes bedekt
zijn gezicht, omdat hij niet naar God durft te kijken. Hij is
diep onder de indruk.
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Op dat moment openbaart God aan Mozes zijn plan. Hij
vertelt dat Hij het volk Israël uit de Egyptische slavernij wil
bevrijden en naar het beloofde land wil brengen. Maar dan
zegt God iets waardoor Mozes de schrik om het hart slaat.
God zegt: ‘Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn
volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden’ (Ex. 3:10). Mozes weet
niet wat hij hoort en maakt onmiddellijk bezwaar. Hij zegt:
‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten
uit Egypte zou leiden?’ (Ex. 3:11). Het is opmerkelijk dat Mozes
dit zegt. In zijn vroegere leven was hij de aangenomen zoon van
de dochter van farao. Hij groeide op onder ideale omstandigheden. Ongetwijfeld kreeg hij aan het hof het beste van het
beste te eten en kreeg hij les van de beste docenten. Mozes
leefde in een omgeving van weelde en volkomen veiligheid
en daar ontwikkelde hij zich tot een groot en charismatisch
leider. Dat blijkt ook uit wat er in het boek Handelingen over
hem geschreven staat:
Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een
machtig man in woord en daad.
– HANDELINGEN 7:22

Ik denk dat Mozes zich in die tijd heel goed bewust was van zijn
leiderschapskwaliteiten. Er was niets mis met zijn zelfbeeld.
Hij wist wie hij was en kende zijn capaciteiten en mogelijkheden.
En ergens diep vanbinnen heeft hij toen ook al gevoeld dat er
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een roeping op zijn leven rustte. Want op een dag gebeurde er
iets, waardoor hij dacht: nu is mijn tijd gekomen! Hij zag dat
een Hebreeuwse slaaf werd mishandeld door een Egyptenaar
en hij schoot te hulp en doodde de Egyptenaar. Hij verwachtte
dat de Israëlieten hem als hun held zouden toejuichen, maar
het liep allemaal heel anders.
Hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn
toedoen wilde bevrijden, maar ze begrepen het niet.
– HANDELINGEN 7:25

Mozes probeerde op de verkeerde tijd en op de verkeerde manier
zijn roeping te verwezenlijken. Hij dacht dat hij er klaar voor was.
Maar hij had nog een lange weg te gaan. Pas bij de braamstruik
is het ware moment daar. God neemt het initiatief en daagt
Mozes uit om in zijn roeping te gaan wandelen. Wat was er op
dat moment nog over van die zelfbewuste, krachtige leider?
Niet zo veel meer. Al zijn zelf verworven zekerheden waren
stuk voor stuk verdwenen. Hij twijfelde aan zijn autoriteit,
zijn vaardigheden en aan zijn identiteit. Daarom roept hij het uit:
‘Wie ben ik?’
We stellen onszelf deze vraag allemaal weleens, het is een
universele vraag. Hoe verschillend we ook in elkaar zitten,
er zijn een aantal gemeenschappelijke levensvragen die zich
niets aantrekken van cultuur, ras, welvaart of leeftijd. Het
zijn vragen waar iedereen graag een antwoord op wil krijgen:
Waarom leef ik? Wat doe ik hier? En: Wie ben ik eigenlijk?
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Op zoek naar antwoorden
Ook ik liep met deze levensvragen rond, met name in de tijd dat
ik fysiotherapie studeerde in Amsterdam. Na lang zoeken dacht
ik het antwoord gevonden te hebben in het existentialisme.
Dit was een filosofische en culturele beweging uit het midden
van de twintigste eeuw, die vooral in Duitsland en Frankrijk
tot ontwikkeling kwam. Maar in feite bestond het existentialisme al langer. De basisideeën werden ontwikkeld door
Søren Kierkegaard en later ook door Friedrich Nietzsche.
Kierkegaard werd in 1813 geboren in Kopenhagen, de
hoofdstad van Denemarken. Nog tijdens zijn jeugd overleden
zijn moeder en vijf broers en zussen. Daardoor werd hij voornamelijk beïnvloed door zijn vader, een streng gelovig handelaar. In eerste instantie ging Kierkegaard theologie studeren,
maar tijdens zijn studie raakte hij gefascineerd door de filosofie.
Hij wordt vaak als de geestelijke vader van het existentialisme
gezien, omdat hij als eerste onomwonden stelde dat de mens
zelf verantwoordelijk is voor het creëren van zin in zijn leven.
Hij stelde dat er geen wezenlijk doel in de wereld is dat rationeel
begrepen of bewezen kan worden. Alles is toeval. Hoe ontkomt
een mens aan dit toeval? Door in volle vrijheid zijn eigen weg
te kiezen, zichzelf te vormen en zichzelf te verwezenlijken.
De belangrijkste vraag in het werk van Kierkegaard is misschien wel: ‘Hoe wordt de mens zichzelf?’
Nietzsche werd in 1844 vlak bij Leipzig geboren. Hij was
de zoon van een dominee. Nietzsche studeerde korte tijd
theologie aan de universiteit van Bonn, maar verloor zijn
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geloof en stapte over op filologie (een tak van taalkunde die
zich vooral richt op dode talen), waardoor hij vertrouwd raakte
met de klassieke literatuur en filosofie. Nietzsche zag als
atheïst voor de mens een toekomst weggelegd waarin hij, en
niet bijvoorbeeld God, zijn eigen waarden bepaalde. Van hem
is de constatering dat God dood is, maar dat velen de consequenties hiervan nog niet inzien. De mens moet, bevrijd van
alle angsten en één met de natuur, meester van zijn eigen lot
worden en is alleen zichzelf verantwoording schuldig. Dit kan
leiden tot een zelfzuchtige houding als gevolg van de onbegrensde vrijheid die deze ‘nieuwe mens’ plotseling ervaart.1
Het ‘moderne’ existentialisme stelt dat de mens door het ontbreken van een universele kracht of ‘zin’ in het leven (zoals
een god) in wezen vrij is. Door in volle vrijheid zijn eigen weg
te kiezen, vormt de mens uiteindelijk zichzelf.
Jean-Paul Sartre, die wel de grootste vertegenwoordiger
van het existentialisme genoemd wordt, kwam tot de volgende
conclusie: ‘Ieder mens leeft als een geïsoleerd individu in
een doelloos universum. Omdat we niet kunnen weten wie
we zijn, waar we vandaan komen, of waar we heen gaan, en
omdat we het verleden niet begrijpen en geen hoop voor de
toekomst hebben, is het enige wat belangrijk is, het leven
nú in al zijn hevigheid te beleven. Alleen datgene wat we op
dit moment kunnen verwerkelijken is van belang en heeft
betekenis. Er ligt geen hoge bestemming voor ons. Daarom
is het opgeven van het heden omwille van de toekomst
onzinnig en dwaas.’2
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Het is niet zo verwonderlijk dat deze filosofie ook de duistere
kanten van het leven voortbrengt: melancholie, angst, crisis,
dreiging en dood. Het existentialisme leidt uiteindelijk tot
een atheïstische en pessimistische levensopvatting. Dat paste
in mijn studietijd wel bij mij. Een atheïst was ik al, want ik
groeide op in een niet-gelovig gezin. En een pessimist werd ik
als gevolg van mijn vergeefse zoektocht naar de zin van het
bestaan. Naar het devies van Sartre probeerde ik dus maar
‘het leven nú in al zijn hevigheid te beleven’. Voor de buitenwereld kon ik de schijn goed ophouden, ik had immers een
‘leuk’ leven met drank en vrouwen, maar vanbinnen was er
een knagende frustratie. Soms zwierf ik urenlang doelloos en
hulpeloos door de straten van Amsterdam. Ik was eenzaam
en worstelde met angst voor de dood. Na een lange zoektocht
kwam ik op vijfentwintigjarige leeftijd tot geloof. Dat veranderde mijn leven totaal. Ik kwam eindelijk tot rust. Ik had
het gevoel dat ik was thuisgekomen. Daarover schrijft Henri
Nouwen het volgende:
Thuis, dat is het centrum van mijn wezen, waar ik de stem kan horen
die zegt: ‘Jij bent mijn liefste zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb.’
Wanneer ik die stem hoor, weet ik dat ik thuis ben bij God en niets te
vrezen heb. Als de geliefde zoon hoef ik niet bang te zijn om te worden
afgewezen, hoef ik niet zo nodig door andere mensen bevestigd te worden.
Maar telkens ging ik weg van huis. Ik liep weg naar verafgelegen plaatsen;
op zoek naar liefde! Dat is de grote tragedie van mijn leven en van het
leven van zovelen die ik op mijn reis ontmoet. Op de een of andere manier
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ben ik doof geworden voor de stem die mij de geliefde zoon noemt en
heb ik de enige plek verlaten waar ik die stem kan horen. Het is geen
luidruchtige stem, die zich aan mij opdringt en aandacht opeist. Het is
de zachte stem die ik alleen kan horen wanneer ik dicht bij Hem ben.
Maar er zijn heel wat andere stemmen, luide stemmen, stemmen vol
beloften, verleidelijke stemmen. Stemmen die zeggen: ‘Verlaat je huis
en laat zien wat je waard bent.’ Ze zijn er altijd en altijd dringen ze door
tot die plaats diep in mij waar ik vragen stel over mijn eigen goedheid
en waar ik twijfel aan mijn eigen waarde. Zij wekken de suggestie dat
ik pas bemind zal worden als ik dat door veel inspanningen en door hard
werken heb verdiend. Telkens wanneer ik twijfel aan de stem die mij
geliefde zoon noemt, telkens wanneer ik gehoor geef aan de stemmen
die mij allerlei manieren voorhouden om de liefde, waarnaar ik zo hevig
verlang, te verdienen, te winnen, verlaat ik mijn huis. Ik ben zo bang om
niet bemind te worden, zo bang om bekritiseerd te worden, genegeerd,
over het hoofd gezien en veronachtzaamd te worden, dat ik voortdurend
strategieën aan het ontwikkelen ben om mijzelf te verdedigen en mijzelf
te verzekeren van die liefde die ik nodig heb en die mij toekomt. Maar
terwijl ik daarmee bezig ben, verwijder ik me steeds verder van mijn
Vader. Ik geef mij gewonnen aan de stemmen van de wereld en ik word
hun slaaf. Achter de liefde van de wereld gaat altijd wel een of andere
voorwaarde schuil. Deze voorwaarden maken van mij een hopeloos geval,
want wat ik ook probeer, nooit zal ik volledig aan alle voorwaarden voldoen.
Zolang ik mijn ware identiteit zoek in de wereld van de voorwaardelijke
liefde, blijf ik een slaaf van de wereld, gevangen in de cirkel van proberen
en falen. Telkens wanneer ik de onvoorwaardelijke liefde zoek waar ze
niet gevonden kan worden, ben ik de verloren zoon.
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Waarom ga ik de plaats van echte liefde uit de weg? Waarom blijf ik
die liefde hardnekkig elders zoeken? Waarom verlaat ik voortdurend
mijn thuis, waar God de Vader mij zijn kind noemt, zijn geliefde zoon?
Gelukkig blijft de Vader altijd wachten. De zegen van het begin blijft
over mij uitgesproken, ook als ik mijn thuis telkens opnieuw verlaat. De
Vader ziet altijd naar mij uit, wacht mij op, met uitgestrekte armen, om
mij te vangen, en als ik kom, fluistert Hij me opnieuw in het oor: ‘Jij bent
mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’3

Die stem klonk ook in mijn hart. Het was heerlijk om te ontdekken dat er Iemand was die onvoorwaardelijk van mij hield.
Dat was zo bevrijdend! En door die oneindige liefde van God
begon ik langzamerhand te ontdekken wie ik werkelijk was:
een geliefd kind van God!

Een nieuwe status
De Bijbel leert dat wij geboren worden met een zondige natuur
als gevolg van de zondeval. Toen God de mens schiep was alles
nog goed, maar op de dag dat Adam en Eva zondigden, raakten
ze hun zondeloze natuur kwijt. Adam nam ons mee in zijn val,
wij hebben die zondige natuur van hem geërfd. In Efeziërs 2:3b
(HSV) staat: ‘en wij waren van nature kinderen des toorns,
evenals de anderen.’
Maar gelukkig heeft God ons niet aan ons lot overgelaten.
God is liefde en Hij wil onze ondergang niet. Om ons te
kunnen redden, zond God zijn Zoon om onze plaats in te
nemen. De Heer Jezus is op aarde gekomen en heeft geleden
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op het kruis om ons te verlossen en voor eeuwig te behouden.
Hij droeg het oordeel van God over onze zondige natuur.
Jezus heeft zich één gemaakt met jou en jouw zonden. God
neemt al je zonden van je weg en Jezus neemt je mee in zijn
opstanding om op te staan als een nieuwe schepping.
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers,
we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde
moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van
de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij
met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven.
– ROMEINEN 6:5-8

Jouw nieuwe identiteit is het resultaat van wat Jezus aan het
kruis voor jou heeft gedaan. Niet wat je denkt, voelt of doet
bepaalt jouw identiteit, maar het feit dat Jezus alles voor jou
heeft overgehad! Door te geloven dat Jezus aan het kruis
jouw zonden op zich nam, kun jij met Hem opstaan in een
heel nieuw leven. Je stapt als het ware over van Adam naar
Christus en krijgt een nieuwe status. Door het wonder van de
wedergeboorte word je een geliefd kind van God!
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons
vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft
ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn
kinderen te worden.
– EFEZIËRS 1:4-5
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