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Introductie

Heb jij je ooit gevraagd, wie ben ik? Er waren
seizoenen waarin ik aan mezelf die vraag had
gesteld.
Vragen zoals wie ben ik op professionele vlak,
in de kerk, in de samenleving en waarom ik ben,
wie ik ben, begonnen door mijn hoofd te gaan.
We hebben allemaal een doel in het leven. Het
punt is om dat te ontdekken en om vrijheid, het
gevoel van succes en persoonlijke voldoening
aan de buitenkant én aan de binnenkant te
ervaren.
Ik besefte dat voldoening aan de buitenkant is,
wat we aan anderen laten zien en geneigd zijn
om over onszelf te denken, en dat voldoening aan
de binnenkant veel belangrijker is, want het geeft
ons de balans die we nodig hebben om goed te
kunnen functioneren, tot aan de dag dat we
geroepen worden tot het eeuwige leven.
Waarom zijn er dan zoveel mensen in de wereld
die bitter, boos, met burn-out of onder druk zijn,
die voelen dat ze gefaald hebben of dat het
gewoon niet genoeg is?
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Er is een grote kans dat dit allemaal te wijten is
aan een gebrek aan innerlijke voldoening.
Ik ben geen arts of psycholoog en beweer ook
niet één van beide te zijn. Ik weet alleen dat de
Schepper van alles, de Almachtige God, een
perfect plan heeft voor ieder persoon en dat de
minder goede dingen niet voor eeuwig zullen
bestaan. Moeilijkheden en beproevingen kunnen
komen, maar de eindelijke overwinning is in
onze handen, want Christus heeft al alles voor
ons overwonnen.
Ik begon, uitgaande van de bovengenoemde
uitgangspunten en concepten uit de Bijbel, te
mediteren op mijn eerste vraag. Het resultaat
was dit boekje gevuld met vragen om te
beantwoorden. Het bevat ook bemoedigende
gedachten, motivatie en gebed voor de
professional die door moeilijke tijden heen gaat,
en voor zij die bezig zijn met een innerlijk
onderzoek of de touwtjes in handen willen
houden en waarborgen om zichzelf, mentaal
gezien, niet de put in te praten.
Elk
hoofdstuk
wordt
geopend
met
gedachtegangen, te herkennen aan het
schuingedrukte lettertype. Velen zullen zich,
gedeeltelijk en soms in zijn geheel, kunnen
herkennen in de gepresenteerde tekst.
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Deze teksten zijn er niet om jou te ontmoedigen.
Ze zijn juist bedoeld om jou te helpen om de
werkelijkheid waarin jij leeft, of die dat je bij
anderen ziet en waar jij mogelijk ook in terecht
zou kunnen komen, onder ogen te komen. Wees
bemoedigd, want er is een oplossing voor alles.
Alvorens door te gaan met lezen, stel aan jezelf
de vraag, wie ben ik?
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Mijn Innerlijke

Mijn innerlijke, wie ben jij? Hoe is het met je?
Wie zorgt er voor jou?
De reis genaamd leven kan zwaar zijn, maar
samen kunnen wij het aan. We zullen zeker hulp
nodig hebben. Wie kunnen vragen?

Het innerlijke wordt omschreven als het gemoed
van een persoon 1, anders gezegd het binnenste,
hart of gevoel van de mens. 2 Zeker weten dat we
er allemaal één hebben! We gebruiken hem
regelmatig, maar zorgen wij wel voor onze
innerlijke? Als we dat doen, doen we het op de
juiste manier? Wanneer iets aan een auto
kapotgaat, brengen we de auto naar een
autodealer of een monteur. Wanneer zij de
kwestie niet kunnen oplossen, wordt zelfs de
fabrikant opgebeld. Soms is het de eigenaar van
de auto degene die erop aandringt om contact op

1
2

Innerlijke (2013). In Van Dale Woordenboek Nederlands (5de druk).
VBK Media, Utrecht
Gemoed (2013). In Van Dale Woordenboek Nederlands (5de druk).
VBK Media, Utrecht
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te nemen met de fabriek. Kortom, de maker van
het product wordt geraadpleegd. Nemen wij
contact op met onze Schepper wanneer Zijn
product aan een revisie toe is? Volharden wij in
het in contact komen met Hem Wie ons van
binnenuit kent?
Gebed
Here, bedankt dat U mij hebt geschapen volgens
Uw evenbeeld en gelijkenis. U kent me beter dan
wie dan ook. U heeft mij een vrije wil gegeven.
Jezus, ik nodig U uit in mijn leven. Ik nodig U
uit om elke dag samen met me te wandelen, waar
ik ook heenga. Als mijn innerlijke aan een
revisie toe is, waarschuw me en leer me hoe ik U
hiervoor moet benaderen. Ik wil en zal mezelf
voeden met het voedsel dat eeuwige leven geeft.
Ik verzoek U mij te helpen met het verteren van
dit voedsel in mijn gedachten, hart en ziel, zodat
ik weten mag dat alles in de juiste verhouding en
op de juiste manier zijn verwerkt. Ik bid in Jezus’
Naam, Amen.
Schriftgedeeltes
Genesis 1:26; Mattheüs 4:4; Johannes 4:34;
Johannes 6:27
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