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Wanneer wij willen nadenken over ons gevoelsleven, dan gaan wij in 

de richting van ons innerlijke. Wij kunnen ons heel goed of erg slecht 

voelen, wij kunnen dit uiten of verbergen voor anderen, maar nooit 

voor God. Onze gevoelens hebben invloed op onze geestelijke en 

lichamelijke gezondheid. Hoe reageren christenen op hun 

spontane gevoelens? Ook engelen hebben gevoelens, als 

blijdschap en leven mee met mensen die zich bekeren.(Luc.15:10). Om deze vraag 

te beantwoorden, nemen wij enkele van de vele menselijke emoties, en kunnen deze 

toetsen aan de Bijbel, het woord van God.

Hoe voelt God zich als Hij kijkt naar onze wereld? 

Is God gevoelig voor Zijn schepping en voor u? 

Heeft God wel gevoelens? Ja, God heeft 

gevoelens, de bijzonderste is: Zijn grote liefde 

voor de mensen.  

16Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 

zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,  

maar eeuwig leven hebbe.Joh.3 

 

Wanneer onze Vader Zijn liefde hier toont, door Zijn zoon te offeren, dan komt daar 

toch ook veel verdriet bij kijken. Wie een kind verliest, kent toch hartenpijn en 

verdriet. Verdriet is een emotie welke het langst duurt van alle gevoelens. Waarom 

brengt God zichzelf eerst in het verdriet? Simpel: Voor ieder mens, welke wil worden 

herschapen voor Zijn nieuwe schepping. Waarom was Abraham gehoorzaam toen hij 

Isaac zou offeren? Ieder mens sterft, en God is daar niet blij mede. Straks herdenken 

vele mensen hun gestorven familie. Eeuwig leven gaat over de grenzen van de 

lichamelijke dood heen! Eeuwig leven betekent een vaste hoop en blijdschap voor 

de trouwe en wedergeboren christen, maar voor de rest zal hun hoop vergaan en 

ook geen blijdschap. (Spr.10:28)(Jes.35:10) 

 

HET GEVOEL VAN ANGST EN VERDRIET 

Koning David werd ziek door angst en verdrietig zijn. 

Psalm 6. De koning is overweldigd door zijn angst en verdriet. Zijn bidden bracht een 

ommekeer in zijn innerlijk emotioneel leven, en genas hem. Hij deed beroep op Gods 

genade en barmhartigheid. Wees niet toornig, hij wist dat God ook kwaad kan zijn! 

God leeft mee met de mens in verdriet, de nieuwe mens die God kent door Jezus. 

David prikkelde Gods gevoel toen hij liet weten dat God ook niets heeft aan een dode 

David. God had het wenen en huilen van David gehoord. God leeft mee met de 

mensen, en leert de mensen meelevend te zijn met zijn naaste. De satan voedt 

kinderen op in haat en nijd. (Kinderen in de Gaza met wapens)  
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15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.Rom.12 

Onze hedendaagse maatschappij kent problemen met de gevoelens van zichzelf en 

van anderen. De sleutel om emoties onder controle te krijgen, is ingaan op Gods 

gevoelens en beloften door gebed.  

Jammer als iemand God niet wilt leren kennen tijdens zijn aards leven of geen 

rekening wilt houden met Zijn wil. Jammer als je onverschillig bent geworden. 

Onverschilligheid is ook een negatieve emotie, en kan een ander gevoel als 

verdriet veroorzaken. 

Ook Esau verachtte Gods woorden in 

verband met zijn eerstgeboorterecht. 

Ik sterf toch was zijn gedachte, zoals 

de ongelovige vandaag, en na de 

dood is er niets meer.   

16Laat niemand een hoereerder zijn, 

of onverschillig als Esau, die voor één 

spijze 

zijn eerstgeboorterecht verkocht. 17Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) 

de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, 

hoewel hij het onder tranen zocht.Hebr.12 

Esau, Edom, het huidige rijke en machtige Saoedi-Arabië zal nog vele tranen kennen en 

voorgoed verdwijnen.  

GEVOELENS VAN WOEDE EN DE BOOSHEID  

Kwaad worden is een andere emotie. Wij kijken even hoe 

Jezus omging met Zijn woede, toen Hij in de tempel kwam, 

en een supermarkt ontdekte! Het was een tegenbeeld van 

een superrijke staatskerk! Opnieuw een vervulling van 

profetie! (Psalm 69) 

12En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die 

verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars 

keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven 

verkochten,13en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis 

zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een 

rovershol.Matth.12 

Diende Jezus hier zijn woede niet onder controle te houden? Is kwaad worden zondig? Neen 

God zondigt niet! Zou de Beeldenstorm, een zonde zijn geweest? Kwaad of agressief 

worden is een menselijke emotie, doch dient streng onder controle te worden gebracht. Er 

ligt een verschil tussen een ongelovige, religieuze en een Bijbelgetrouw christen: 

11De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, 

maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren. Spr. 29:11 

De ongelovige kan zijn emoties moeilijker beperken, bij alcohol of drugsgebruik. Dit is 

een fenomeen dat wij iedere dag kunnen vaststellen, door een ongecontroleerde 

woede worden mensen vermoord, gekwetst met woorden, enz.  
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De apostel Petrus was impulsief en opvliegend van karakter. Hij kon agressief uit de 

hoek komen. (Joh.18:10) 

 
 

50Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen traden zij toe, sloegen de 

handen aan Jezus en grepen Hem.51En zie, één van die bij Jezus waren, strekte zijn 

hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor 

af.52Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar 

het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.53Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet 

kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde 

stellen?54Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet 

geschieden?Matth.26 

 

Later volgde Petrus Jezus van verre uit “angst” na zijn agressief optreden. Zijn 

agressief handelen was niet nodig geweest liet Jezus weten. Maar Petrus kon de 

ongerechtigheid niet meer verwerken. Zo kunnen vele mensen zich niet meer 

neerleggen bij de ongerechtigheid in deze wereld. Jezus leerde via Paulus:  

26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw 

toorn ondergaan;27en geeft de duivel geen voet. Efeze 4 

Hoe kan men iemands woede afwenden? 

Wanneer iemand kwaad gaat worden, hetzij op het werk, op feest, uitstap of thuis, 

dan is er een Bijbels principe dat kan bedaren zo leert God. 

1Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn 

op.2De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort, maar de mond der zotten stort 

dwaasheid uit.Spr.15 (zotten=ongelovigen)(wijzen=gelovigen) 

Er is een ander motief tot het zich niet laten vangen in gedachten van frustratie, 

woede en wraak. Vele christenen worden soms leugenachtig beschuldigd en 

gekwetst.  

35Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, 

want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is 

beschikt.Deut.32 
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Christenen dienen te weten dat ze zelf geen stappen uit wraak mogen ondernemen, 

en geen kwaad met kwaad mogen vergelden. Hij dient te beseffen dat God zal 

bestraffen, dan zal de gelovige zich verheugen. (Ps.58:11). God heeft de Holocaust 

niet vergeten, doch zal men nooit begrijpen dat de straf voor de heidenen erger zal 

zijn? Pilatus stierf een ergere dood dan Jezus. 

EEN BOVENNNATUURLIJKE BLIJDSCHAP (Ps.4) 

De profeet Jesaja schreef over een blijvende blijdschap! (Jes.35:10) Een wereldse 

blijdschap is meestal van korte duur. Vreugde en blijdschap zullen uitgaan van 

Jeruzalem, enkel aan allen die Jeruzalem liefhebben. (Jes.66:10) (Jer.15:16) Zij 

zullen blijdschap ondervinden door het horen van de wet, welke van Jeruzalem zal 

uitgaan. Ieder zal blijdschap ondervinden die zich zal voeden met Gods woord. Er 

bestaat een onsteelbare blijdschap in het leven van ieder bijbelgetrouw christen! 

22Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich 

verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.Joh.16 

Joh_16:22  En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom zien, en 
uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. 

Een christen is een mens die veranderd is van levenslot. God brengt Zijn vrucht voort 

in het leven van een mens die naar Hem wil luisteren en Hem wil volgen. Dan pas is 

hij een godsvruchtig mens! (Gal.2:22) 

JEZUS KIJKT NAAR ZIJN VERVOLGDEN, LEEFT MEE EN ZAL TERUGKOMEN! 

 

Act 7:55  Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, 
zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.  56  En hij zeide: Ziet, 
ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechter hand Gods.  

 

Tot tweemaal toe staat er dat Jezus opstond toen men Stefanus stenigde. Vandaag 

staat Hij klaar om Zijn gemeente te komen halen, op het tijdstip dat niemand kent, 

voorspellen is uit den boze, want geen enkele kalender is nog correct. Maar….Wees 

waakzaam! 

 Vg. RONNY GAYTANT 
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