
Inleiding
Enkele verhalen uit mijn leven.

Zoals jullie wellicht weten, hebben Marjolein en ik een zoontje, Tijl. Hij is nu bijna 1,5 jaar. Soms 
braaf, soms stout. Soms krijgt hij het in zijn hoofd om zand uit de plantenbak te halen en door de 
living te strooien. Dan gaat ge ernaartoe en zegt: Nee, Tijl, mag ni. Ge hebt u nog niet goed en wel 
omgedraaid of hij zit weeral met zijn handen in dat zand. NEE! TIJL! Het begint nu een beetje te 
borrelen in uw hoofd. Ge zet hem weg, iets harder dan de eerste keer. Ge gaat efkes naar de keuken, 
maar 10 seconden en daarna ziet ge Tijl weer in de plantenbak grijpen. TIJL! Ge loopt ernaartoe en 
het liefst van al zoudt ge hem een goei pak rammel geven. Vanbinnen zijt ge echt woest. Zo gaat dat 
met ons zoontje…

Het verkeer… Ik moet nogal eens ’s avonds tegen half acht naar een vergadering of bijbelstudie hier 
in de kerk. Dan is het vaak nog druk. De dingen gaan dan nogal eens als volgt: Op de ring rond 
Antwerpen is het weeral eens file – de klok richting half acht gaan. Eindelijk van die file vanaf en 
zijn ze weer ergens aan het werken. Ge staat een hele tijd aan te schuiven en als ge eindelijk bijna 
doorkunt, komt er zo’n onbeleefd kereltje nog gauw voorgewrongen. Dus ge dimt met uw lichten en 
tuutert om duidelijk te maken dat ge het niet eens zijt met wat die gast doet. Ge ziet in de auto voor 
u een middenvinger verschijnen. Dus ge wordt al langer hoe ongeduldiger – ik had er al moeten zijn 
en nu zit dié onnozele gast mij nog eens te pesten. Kwaad, kwaad, kwaad. Zo gaat dat nogal eens op 
de weg…

Ik vertelde deze weetjes niet zomaar. Vanavond gaat het over zelfbeheersing en ge merkt dat ik daar 
zelf ook dingen over te leren heb. Waarom word ik zo kwaad op Tijl? Waarom word ik zo kwaad 
op nen onnozele chauffeur? Kennen jullie dat? Voor onnozele dingen kwaad worden?
Heel dat onderwerp, wil ik doen met de hulp van deze twee bomen. Eigenlijk vooral over de wortels 
van de bomen en over hun vruchten. 

Als jullie een opmerking, vraag of wat dan ook hebben – zeker doen

Reacties
Een aantal van jullie heeft mijn mail gekregen met de vraag om eens op te schrijven wat je over 
zelfbeheersing denkt. Ik heb een aantal reacties gehad, waarvoor dank.

Waar denk je aan bij zelfbeheersing?
- u inhouden en niet direct de aanvallende houding aannemen. Beter eerst rustig nadenken.
- jezelf kunnen inhouden voor dingen die niet helemaal van jezelf zouden kunnen komen/die je ni 
wilt. 
- niet impulsief zijn; niet direct zeggen wat je denkt 
- iets niet uitvoeren, ook al vind je (misschien) dat je er niets verkeerd mee doet. Je eigen wil niet 
doorzetten, maar luisteren naar rede van buitenaf. 

Wat kan je er nog over leren?
- ge kunt er vast wel iets over leren, maar wat precies weet ik ni 
- hoe denken anderen erover? Waar hebben zij moeite mee om zich te beheersen en waarom? 
- ben een vreselijke flapuit en moet leren eerst twee keer na te denken.  Voel me te snel 
aangevallen; denk dat iemand zonder namen te noemen het over mij heeft. Niet boos worden, maar 
erover praten.
- ik word soms kwaad en doe dan iets dat niet zo goed is; soms vloek ik

Denken jullie aan nog andere dingen? In welke situaties komt er bij jullie  
woede/vloek/pesten/drang ... naar boven?



Anti-voorbeelden uit de Bijbel
We gaan eens kijken of dit meer voorkomt. 

Wie van de drie? Jakob Mozes Petrus
- heethoofd x x
- dief x
- bangerik x x x
- leugenaar x x

In al deze verhalen zie je hoe de mensen reageren vanuit wat ze op een moment denken. Petrus slaat 
iemand een oor af, verrraadt Jezus daarna. Jakob wil het eerstegeboorterecht en bedriegt zijn vader. 

Zouden jullie ook zo reageren? Kunnen jullie die reacties begrijpen?

Boom 1
Ik heb in het begin de twee bomen al eens laten zien. We gaan nu elke boom apart eens bekijken. 
Wat hebben we? Een heel aantal wortels – iedereen weet dat wortels nogal nodig zijn voor een 
boom. Er zijn bomen zonder wortels! Hebben jullie die al eens gezien? Meestal liggen ze op een 
hoopje aan de kant van de weg. Een gezonde, rechtopstaande boom zonder wortels bestaat niet. 
Waar dienen die wortels voor? 
Ze zorgen ervoor dat de boom kan groeien, blaadjes kan krijgen én vruchten kan dragen. Dat zien 
we hier dus ook. Wortels, boom en vruchten. 
Gal.5:19-21 lezen.
Dit stuk gaat over de vruchten van het vlees, van onze eigen wil. Dat zie je bij deze boom; de 
wortels van deze boom, onze eigen wil. Die brengen een heel aantal dingen voort bij ons, want wij 
zijn de boom. Dingen als: woedeuitbarstingen, jaloezie, dronkenschap, egoïsme, … Een aantal 
dingen kunnen we in verband brengen met de reacties die ik daarjuist heb laten zien en ook met 
Jakob, Mozes, Petrus. Als mensen het moeilijk krijgen, gaan ze dingen doen. Vaak zijn dat heel 
domme dingen. Je wordt kwaad op iemand, je wil iemand een blauw oog slaan, je gaat liegen, je 
begint iemand te pesten, noem maar op. Zo'n dingen gebeuren bij iedereen. Kijk eens naar de 
vruchten: die zijn rot. Het zijn vruchten, dat wel, maar geen goede vruchten. 

Hoe komt dit allemaal? Door de wortels. Wat de tekst en wat ik dus ook wil zeggen, is dit: wat je 
doet en denkt, wordt bepaald door wat er in je zit. Je wortels: zorgen ervoor dat je vruchten ROT 
zijn. Denk maar eens aan hoe ik kwaad word op een chauffeur. Het heeft geen zin, maar ik ben op 
mijn teen getrapt, ben een heethoofd.

Ik kom hier dus praten over zelfbeheersing. Tot hiertoe heb ik er nog niet veel over gezegd; 
eigenlijk alleen maar dat wij allemaal ons niet zomaar kunnen beheersen. De ene zal heel snel 
kwaad worden, een andere zal heel snel jaloers zijn, nog iemand anders zal zich helemaal 
terugtrekken en met niemand meer willen spreken… 

Anders?
De vraag die we ons kunnen stellen, is: Kan het ook anders? Kan iemand die altijd heel snel 
kwaad wordt, ook rustig blijven? Kan iemand zich zo beheersen dat hij/zij niet jaloers wordt op wat 
iemand anders heeft?
We hebben het daarjuist met de voorbeelden uit de Bijbel ook gehad over Mozes. De Mozes die in 
woede een Egyptenaar doodde. De Mozes die bang was, die uitvluchten zocht om maar niet naar 
Egypte terug te moeten. Een prutsfiguur, met andere woorden. 

Exodus 14:9-13,26-31 lezen
Een jaar of wat later is Mozes met zijn volk op weg naar het Beloofde Land. De Farao heeft hen 



laten gaan, na de 10 plagen. Bij de laatste plaag was zijn oudste zoon gestorven en toen gaf Farao 
toe. Het volk mocht gaan. Ze zijn nog maar een paar dagen onderweg, als de Farao zich bedenkt. 
Hij haalt zijn leger bijeen en begint aan een wilde achtervolging… Als de Farao het volk bijna heeft 
ingehaald, is het volk aangekomen aan een zee. Het volk, met Mozes aan het hoofd, ziet voor zich 
de zee en achter zich de stofwolk van het aanstormende leger. Ze zijn niet alleen: God is aanwezig 
in een wolkkolom. Dat is niet genoeg om het volk rustig te maken. Ze zijn verschrikkelijk bang, 
beginnen te roepen tegen Mozes, zeggen dat ze beter gewoon in Egypte waren gebleven, … Mozes 
was, zoals we weten een heethoofd en ook een bangerik. Wat denk je dat Mozes deed? Sloeg hij 
iemand op zijn hoofd, om te laten zien dat het volk moest zwijgen? Nee. Begon hij plannetjes te 
bedenken om ervandoor te gaan? Nee. Weet je wat hij deed? Hij bad tot God en vroeg wat hij 
moest doen. Het lijken wel twee verschillende mensen; de eerste Mozes en deze Mozes. 

Boom 2
Deze boom heeft ook wortels en vruchten. De wortels zijn niet het vlees, de eigen wil, maar de 
Geest. De vruchten zijn niet rot, maar gaaf. Hoe komt het dat deze vruchten gaaf zijn? Door het 
verschil in wortels. De tekst in Galaten zegt eerst: De vruchten van je eigen wil zijn woede, 
jaloezie, dronkenschap, … daarna: Gal.5:22,23,25: De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap en 
ook zelfbeheersing.  

Vinden jullie het niet raar dat Mozes die eerst zo'n prutser was, ineens zoveel rust en vertrouwen 
op God heeft? Zijn vruchten die eerst rot waren – woedeuitbarstingen, egoïsme – zijn nu goeie 
vruchten – zelfbeheersing. Hij bidt tot God, terwijl er meer dan een miljoen mensen kwaad zijn op 
hem. Ze konden hem gemakkelijk een kopje kleiner maken. 

Weet je hoe dat dat komt? Door Mozes' wortels. 
1) Eerst waren zijn wortels zijn eigen wil. Hij deed wat er in hem opkwam en dacht niet na over 

wat hij deed. 
2) Nu zijn zijn wortels de Geest van God. Hij doet niet meer wat zijn eigen wil zegt, maar wat God 

zegt. Het resultaat van wat Mozes deed, namelijk bidden tot God, is nogal wat. God zei dat 
Mozes zijn hand moest uitstrekken over de zee en dat de zee dan zou splitsen. Stel je dat eens 
voor: jij bent Mozes 

God zegt dat ge uw hand over de zee moet uitstrekken en dat de zee dan zal splijten. U stapt 
naar de zee... 
... Plots bedenkt u dat het ook wel eens zou kunnen dat er niks gebeurt, nadat u uw hand 
uitgestrekt hebt. Per slot van rekening; hoe vaak is het al voorgekomen dat een zee splijt, 
nadat iemand zijn hand erover uitgestrekt heeft. Wat een afgang zou dat zijn! Sommige 
mensen zouden u beginnen uitlachen, anderen zouden nog bozer worden en roepen dat die 
God van u niks kan, nog anderen zouden hysterisch worden en u een kopje kleiner maken. 

Ik weet niet of dit door Mozes heen gegaan is, maar ik kan mij voorstellen dat het door mij  
heen zou gaan. Wij lezen hier vaak snel over. Mozes deed de zee splijten, zodat het volk 
door kon. Wow! Maar Mozes was ook maar een mens zoals jij en ik. Ik denk dat dat al 
duidelijk is geworden uit de vorige gedeelten – een heethoofd die het allemaal wel eens ging 
oplossen, een meester in het zoeken van uitvluchten om toch maar niet terug te moeten naar 
zijn volk. En nu doet hij zoiets… 

Mozes is veranderd, omdat zijn wortels veranderd zijn. Hij luistert niet meer naar zichzelf, maar 
naar God, naar de Geest. Ook bij Jakob en Petrus kunnen we zien dat ze in hun leven nog veranderd 
zijn. Jakob, de bedrieger, is uiteindelijk God gaan volgen en heeft de naam Israël, strijder met 
God, gekregen – de naam van het land en de mensen die er wonen. Petrus heeft in zijn latere leven 
heel veel wonderen gedaan – niet omdat hij zelf zoveel kracht had, maar omdat zijn wortels in de 



Geest lagen.  

Waarom zouden we andere wortels moeten krijgen?
Je moet alleen andere wortels krijgen, als je christen wilt zijn. Geloof je dat God bestaat? Indien 
ja: geloof je dat je fouten maakt tegen God (zonden) en dat Jezus jouw straf voor die zonden heeft  
betaald? Indien ja: dan ben je christen. 
God maakt ons in deze verzen in Galaten duidelijk dat zo iemand andere wortels nodig heeft. Weet 
je waarom? Een christen volgt Gods wil – die kan je alleen volgen als je Gods wortels hebt. Als je 
nog je eigen wortels, de wortels van je eigen wil hebt, zal je nooit in staat zijn om God te volgen, 
want dan blijf je je eigen goesting doen.

Toepassen
Hoe andere wortels krijgen? Kan ik anders dan kwaad worden? Hoe? 

Hoe meer je je met God bezig houdt, hoe meer je wortels die van de Geest gaan zijn. Dat is ook 
logisch.

Vgl: Als je een hobby hebt, waar je veel tijd in steekt, waar je vaak aan denkt, ga je ook 
dingen doen die ermee te maken hebben. Je kunt moeilijk altijd denken aan voetbal, alles 
weten van voetbal, maar nooit een bal aanraken. Zo zitten wij niet in elkaar. Nee, je wilt 
graag voetballen, je kijkt graag voetbal, je spreekt graag over voetbal, je koopt 
voetbalschoenen en voetbalkleren. Zie je, uit onze gedachten komen daden voort. 'Waar het 
hart van vol is, loopt de mond van over', zegt men wel eens. 

Nu is dat vergelijkbaar met wortels in de Geest. Als je veel bezig bent met God, ga je je daar ook 
naar gedragen. Het is niet genoeg om 5 minuten per dag aan God te denken en dan te verwachten 
dat je wel zult kunnen leven naar Gods wil. Dat is vergelijkbaar met 5 minuutjes per dag adem te 
halen en te verwachten dat je voor de rest van de dag wel voldoende zuurstof zult hebben. Je zult 
geen dag leven! En toch denken wij dat 5 minuutjes per dag met God in orde zijn. Geworteld in de 
Geest, betekent je hele leven met God leven. Niet nu efkes wortels in God en straks weer wortels 
in mijn eigen wil. Zo werkt het niet!!! Concreet: God in je leven toelaten – bidden, bijbel lezen,  
dingen waar je van weet dat die niet correct zijn, wegdoen. Op momenten dat ge ongeveer uw 
zelfbeheersing zou verliezen – ik voel dat aankomen, jullie ook? – bidden dat Hij je zal helpen om 
rustig te blijven. Hij wil dat je rustig blijft, dus Hij wil je er ook bij helpen.

TIJD
God heeft geduld met ons. Als je dit echt wilt, wil Hij je helpen. Je moet ernaar streven om 
helemaal Gods wortels te krijgen, maar dat heeft tijd nodig. Met vallen en opstaan moet je dat 
leren.

Ik wil jullie nu vragen om efkes stil te zijn. Denk eens na over je eigen leven. Wat zijn jouw 
wortels? Wil je Gods wortels krijgen? Bid er dan maar voor. Zeg dat het je zelf niet lukt om 
jezelf te beheersen, maar dat je Gods wortels wil, zodat je dat wel kan. Ik wil jullie uitdagen om 
stappen te nemen. Als je al lang de stap hebt willen nemen om God te volgen, maar het nooit hebt 
gedurfd, doe het dan nu! Vraag Hem om Zijn wortels. 

Na de tijd van stilte zal ik afsluiten met gebed.
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