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Misbruik in een relatie – Deel 1: Een schuldig gevoel geven

Dag allemaal,
Wij hebben een plafondventilator in onze slaapkamer, waar twee kettingen aan hangen om de
ventilator en het licht mee aan of uit te schakelen. De twee kettingen hebben onderaan gewichten,
waardoor ze makkelijk vast te houden zijn. Helaas hangen ze net aan het eind van het bed, en op een
vroege ochtend, toen ik opstond om in de kamer te gaan bidden, liep ik recht tegen deze gewichten
aan. Het midden van mijn voorhoofd werd geraakt en voelde alsof ik net het 666 teken van het beest
gebrandmerkt had gekregen op mijn voorhoofd. Het deed pijn!

Ik strompelde weg van de ventilator en met de eerste stap, stootte ik mij linker kleine teen tegen de
scherpe rand van een oude DVD speler, die we een paar dagen daarvoor op de vloer hadden
neergezet om naar de kringloopwinkel te brengen. Maar zoals dat gaat bij een TV reclame die mij iets
wil verkopen ‘Maar wacht, er komt nog meer!’

Ik keek uit het keukenraam en zag in de schemering dat de vogelvoeder leeg was en 20 of meer
vogels hadden zich daar verzameld, zich afvragend waar hun ontbijt bleef…
Schuldig voelend door de zwerm mussen die mij aanstaarden, deed ik mijn shorts aan en liep naar de
truck om de zak vogelvoer (9 kilo) uit de auto te halen, die ik die dag daarvoor gekocht had.

Toen ik de zak voer over mijn schouder gooide, liep ik te dicht langs de auto en mijn scheenbeen
raakte de trekhaak met zo’n kracht dat het direct begon te bloeden en met een gil uit mijn mond,
gevold door een tik tegen mijn scheenbeen, riep ik uit “Genezen, in de naam van Jezus!”

Ik vulde het vogelvoer bij, maar hoorde geen tsjirpen of gekwetter ‘Bedankt, John!’ van de vogeltjes en
ik liep weer terug naar huis, bij mezelf mompelend dat ik nu bloed gevloeid had voor die stomme
vogels, wat mij deed denken aan wat Jezus zei, in Mattheüs 6:26, dat de Vader de vogels voedt, wat
ik mijn chagrijnig denken van die ochtend inhield dat mijn bloedvloeien eigenlijk de schuld van de
Vader was, en DAT was de aanleiding tegen de Vader te zeggen:

“U wordt verondersteld mijn stappen te leiden! Wel, geweldig gedaan dus vanochtend!” Net toen de
gruwel van wat ik dacht, tot me door drong en het excuus zich in mijn hoofd vormde, sprak Hij terug, in
een zachte berisping: “Jij wist waar elk voorwerp zich bevond, en toch liep je recht tegen elk daarvan
aan. Dat kwam niet door Mijn toedoen!”

Hoe misbruik begint
In de loop van deze serie zal ik basis karaktertrekken benoemen van iemand die misbruik pleegt en/of
wat misbruik in een relatie inhoudt, betreffende vrienden, broers en zussen, kerk, huwelijk, werk en
binnen deze belangrijkste kenmerken noem ik er tientallen meer die voortvloeien uit die
karaktertrekken.

Het eerste kernmerk is: Iemand anders de schuld geven.

MAAR…Ook al schuift iemand de schuld op een ander, dat maakt die persoon nog niet schuldig aan
misbruik, want we zaten allemaal wel eens kronkelend in onze stoel toen we door iemand
geconfronteerd werden met iets waar wij schuldig aan waren. Net zoals ik deed, toen ik de schuld
naar de Vader wilde schuiven, omdat Hij mij tegen die gewichten aan liet lopen, mijn teen liet stoten
en mijn scheenbeen bezeerde. Dat is gewoon de menselijke natuur, om iemand anders de schuld te
geven.

Maar een levensstijl van nooit de verantwoordelijkheid nemen als duidelijk is dat iets je eigen schuld
is, terwijl anderen de schuld krijgen, of ALTIJD dingen zeggen als “Jij hebt het voor mij verpest,
want…” of zelfs “Het was gewoon een misverstand,” laat een onevenwichtige kijk op iemand zelf zien,
of op anderen, of op het leven.

Bedankt Adam!
De zaadjes voor misbruik werden in het begin van het menselijk ras gezaaid, toen Adam Eva de
schuld gaf, en God, maar zichzelf buiten beschouwing liet, in Genesis 3:12: “De vrouw die U gaf, die



heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten.” Juist Adam – Het was Gods schuld, omdat
Hij de vrouw gemaakt had, die van de vrucht af en het toen aan jou gaf – als Hij dat niet gedaan had,
zou jij nooit van die vrucht gegeten hebben, dus het is Gods schuld, en die van haar.

Ik suggereer niet dat Adam zijn vrouw misbruikte, ik zeg dat het principe van de schuld op iemand
anders schuiven, de gevallen menselijke natuur is. Als het een levensstijl wordt, is het misbruik, en
zodra het een levensstijl is, zullen andere kenmerken van misbruik samengaan met die
kerneigenschap.

Narcisme gaat samen met schuld afschuiven
Zodra iemand een ander de schuld gaat geven, en daarmee de aandacht afleidt van zijn eigen
verantwoordelijkheid, wordt er vaak naartoe gewerkt de aandacht gericht te krijgen op wat zij ‘voelen’
en wat die ander hen wel niet aangedaan heeft, waardoor die ander zich slecht gaat voelen. Dit
gedrag, als het een patroon wordt, dood een relatie.

In de Griekse mythologie stond Narcissus bekend om zijn schoonheid, maar hij liet arrogante
minachting zien voor degenen die van hem hielden. Op een dag liep Narcissus in het bos en Echo zag
hem en werd verliefd op hem. Hij merkte dat hij gevolgd werd en riep herhaaldelijk uit ‘Wie is daar?’
waarop Echo iedere keer herhaalde wat hij zei ‘Wie is daar?’

Uiteindelijk onthulde ze zichzelf, maar hij wees haar liefde af en zij was zo kapot door zijn afwijzing dat
zij de rest van de dag bleef roepen, totdat er slechts een echo van haar persoon overbleef. De god
van de wraak, Nemesis, hoorde wat Narcissus gedaan had, en lokte hem naar een plas water, waar
hij zijn eigen reflectie zag en op zichzelf verliefd werd. Beseffend dat hij nooit adequaat aan zijn eigen
liefde kon voldoen, pleegde hij zelfmoord.

Merk op wat ik onderlijnd heb, want bij iemand die de schuld afschuift en bij degene die van hem
houdt, zien we hetzelfde patroon. Zie hoe Echo haar hart liet zien aan Narcissus, en haar ziel
ontblootte. Zij werd afgewezen en kwijnde weg door een gebroken hart, totdat er slechts een schim
van haar persoon overbleef.

Zie hoe hij haar liefde afwees, hoe arrogant hij was, minachting toonde, verliefd was op zichzelf en
uiteindelijk zichzelf vernietigde.

Degene die misbruikt wordt, die altijd overal de schuld van krijgt, is gebroken, omdat die ander
voortdurend hun liefde afwijst. Uiteindelijk, of dat nu in een huwelijk is, of dat het om een familielid
gaat, een kerkganger in de bank van een misbruikend kerkcultuur, of een werknemer op zijn werk
waar een cultuur van misbruik heerst, allen worden slechts een schim van wie ze eens waren – vaak
weten ze niet eens meer wie ze waren, leeg, levenloos als gevolg van de afwijzing, gekwetst,
beschadigd – maar de misbruiker ziet dat allemaal niet. Alles draait om hem, zonder zich te realiseren
dat ze zelfmoord in de relatie plegen, in hun kerk – in hun emoties.

Die twee samen: de schuld afschuiven en alles om hen laten draaien
In een huwelijk, als er op het werk er iets verkeerd gaat, zal de misbruiker de wederhelft daar de
schuld van geven – misschien een te kort aan slaap door het snurken van die ander, waardoor de
presentatie op het werk niet goed ging, en dus afgewezen werd – dus als die persoon ’s avonds thuis
komt van zijn werk, is alles de schuld van zijn wederhelft. Zij zijn het slachtoffer en degene die
gekwetst zijn.

Op het werk zijn zij degene die benadeeld werden omdat de assistent een slecht verslag schreef; zij
willen niet toegeven dat zij de uiteindelijke verantwoordelijkheid droegen voor het verslag en het lezen
ervan.

Een kerkcultuur van misbruik beschuldigt iemand die legitieme kwesties naar voren brengt als zijnde
degene die een probleem heeft, in plaats van het probleem in de kerk aan te pakken, of een staflid, of
het beleid zelf.

Gaat het om een broer, zus of vriend, dan ben jij degene die verkeerd zit, omdat je niet begrijpt hoe
moeilijk het voor hen geweest is – als een middel de aandacht af te leiden van hun daden die hebben
bijgedragen tot het probleem.



Degene die misbruik pleegt, zal de verantwoordelijkheid altijd afschuiven naar een ander en de
confrontatie wordt zo gedraaid, dat het om hen gaat. Als je een legitieme zorg of nood naar voren
brengt, in plaats van het te onderkennen, zullen ze jou de schuld daarvan geven, en zeggen dat jij een
probleem hebt, niet zij. Ze plegen zelfmoord in de relatie, maar kunnen niet toegeven fout geweest te
zijn, zichzelf te onderzoeken, noch zullen ze veranderen.

Het samengaan van de schuld op een ander schuiven met narcisme, kan jou het idee geven dat jij gek
bent, dat jij degene bent die een probleem heeft. Ze geven jou een naar gevoel over jezelf, zullen jou
niet ondersteunen, en zeker zullen ze je geen spontaan complimentje geven en zelden of nooit tonen
ze interesse in jouw welzijn.

Koning Saul was zo’n iemand, maar dat is niet voor vandaag. Volgende week noem ik meer
eigenschappen en voorbeelden en in de weken daarna suggesties hoe om te gaan met iemand die
misbruik maakt of narcistisch is.

Tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
email naar cwowi@aol.com
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Misbruik in relaties/geestelijk misbruik, deel 2

Dag allemaal,
Een oud echtpaar in oude kleding gekleed dat jaren daarvoor in de mode was, schuifelde een
hamburger plaats binnen en bestelde 1 hamburger, 1 patatje en 1 cola. Een man die vlakbij gezeten
was vond dat schattig, maar hij schrok toen ze maar 1 maaltijd bestelden. Voorzichtig en met zachte
stem bood hij discreet aan voor een andere hamburger, patat en cola te betalen. De vrouw
antwoordde liefelijk: “Dat hoeft niet, wij delen alles.”

Nu aan een tafeltje gezeten, deelde hij de hamburger doormidden en legde de helft voor zijn vrouw
neer. Daarna telde hij de frietjes en gaf zijn vrouw de helft en zette de cola in het midden van de tafel.
Toen begon hij zijn helft van de hamburger te eten, terwijl zij naar hem keek.

Verontrust daarover, liep de man naar hen toe en bood opnieuw aan een hamburger, patat en cola
voor hen te willen betalen, maar opnieuw zei de vrouw: “Dat hoeft niet, wij delen alles.” “Maar waarom
eet u dan niet?” vroeg hij, om haar antwoord te horen: “Ik wacht op de tanden.”

Delen, delen
Dat is misschien een extreme manier van delen, maar een emotioneel gezond iemand kan met
anderen delen – of dat nu eer is voor een goed stuk werk, of hun aandeel toegeven als fouten
gemaakt worden, in plaats van anderen de schuld daarvan te geven, onwillig de verantwoordelijkheid
daarvan op zich te nemen.

De dader demonstreert zijn onvolwassenheid op veel manieren, van woede uitbarstingen tot het zich
terugtrekken in zichzelf. Hun woede uitbarsting staat niet in verhouding tot de situatie, eveneens is dat
het geval met het terugtrekken in chagrijnige stilte om daarmee het hele gebeuren te verpesten. Maar
dat maakt hen niet uit, want ze zijn boos op x of op die bepaalde situatie, of werk – liever verpesten zij
het hele gebeuren dan op te groeien en prettig in de omgang te zijn.

Vorige week deelde ik een kern eigenschap, de schuld afschuiven en daarbij andere elementen
inbegrepen: Narcisme en hoe de narcist jou het idee kan geven dat jij degene bent die een probleem
heeft, waardoor jij je slecht voelt over jezelf. Ze prijzen je niet noch ondersteunen ze je en zelden
geven ze uiting bezorgd voor jouw situatie te zijn.

Onthoud dit: Overtuiging leidt ons naar God en gaat over Hem. Veroordeling duwt ons van God weg
en gaat over ons. Sta het niet toe dat de dader jou het gevoel van veroordeling geeft. Wijs hun
veroordeling af.



Basisprincipe 1 vandaag: Degene die van hem houdt, kent het goede deel van hun hart, en blijft
dus
De dader maakt niet altijd misbruik van je. Ze kunnen bij tijd en wijle lief en echt zijn, en dat ziet het
slachtoffer van de dader en daar wordt van gehouden, of dat nu de echtgenoot/echtgenote is, de
vriend, broer of zus of collega.

In een kerk kan het zijn dat ze van de aanbidding houden, ook al is de pastor een overheersende man
die dingen vanaf het podium zegt als ‘x iemand is weggegaan en heeft als gevolg daarvan nu
demonen, of x gezin opent zichzelf voor demonische aanvallen omdat ze weggegaan zijn uit onze
kerk – dat soort controleproblemen. Maar genoeg mensen houden van het onderwijs, of de
aanbidding, of de goede zondagschool, zodat zij in die kerk blijven, ongeacht de geestelijke misbruik
die daar is.

In een werksituatie kan het zijn dat de baas iemand niet wil ontslaan, omdat hij weet dat hun gezin het
financieel al heel moeilijk heeft, dus ziet hij dingen door de ogen, wat hemzelf een goed gevoel geeft,
omdat hij die persoon nu ‘helpt.’ In een huwelijk zal men blijven, vanwege financiële redenen of om
een dak boven het hoofd te hebben.

Een co-afhankelijke relatie…
is één waarin iemand het slechte of gevaarlijke gedrag van een ander ondersteunt of mogelijk maakt,
of dat nu onvolwassenheid en luiheid is, of een verslaving, onverantwoordelijkheid of uitbarstingen van
woede, terwijl men er zelf een goed gevoel of plezier aan overhoudt door die steun te bieden.

Het wordt gekenmerkt door de behoefte van iemand om op anderen te leunen voor zijn identiteit en/of
goedkeuring als persoon, terwijl de andere helft de emotionele of fysieke behoefte is van degene die
van hem houdt, om te helpen en voor hen te zorgen. Bijgevolg is het een disfunctionele relatie van
liefde/haat en vrede/oorlog, waarvan beiden voordeel hebben, hoe krom het ook is.

De ene partij ziet het potentieel en blijft hopen dat ‘dit keer’ die ander bij zinnen komt, terwijl het
voorwerp van hun liefde – de dader, de egoïst, niets wil doen aan zijn interne problemen.

De christen vraagt zich af hoe lang hij in liefde moet wandelen en wanneer liefde verandert in
het in stand houden van het probleem?
Van de verloren zoon die ‘tot zichzelf’ kwam toen hij niet lager kon gaan, tot Galaten 6:1-6 en meer,
zegt de Schrift ons in liefde te wandelen en elkaar te helpen in de mate dat zij ook hun aandeel daarin
willen doen om te groeien en te veranderen. Zo niet, dan moeten zij de gevolgen van hun daden
ondergaan, zoals de verloren zoon, die zijn geld eiste en de vader hem liet gaan, totdat hij ‘tot zichzelf’
kwam.

Als zij niet willen veranderen en de christen merkt dat zij die zonde juist mogelijk maken, is het punt
gekomen je terug te trekken en hen de gevolgen van hun daden te laten ondergaan. In Galaten 6:1-2
zegt Paulus iemand te helpen die ‘op een overtreding betrapt is’, en wijs hen daarop, in
zachtmoedigheid. En zoals Mattheüs 18:15 zegt, als ze jou ontvangen, heb je een vriend herwonnen.

Maar als ze jouw pogingen niet aannemen, zeggen de volgende verzen: “Want indien iemand zich
verbeeldt dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen, dan
zal hij voor zichzelf stof tot roemen hebben”. Paulus zegt verder: ”Dwaalt niet, God laat niet met zich
spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.”

De Bijbel leert dat een overtreding twee elementen bevat*: De schuld ten opzichte van God (verticaal)
en het onrecht dat een ander aangedaan is (horizontaal). Wij moeten iemand vergeven, ons hart
(verticaal) recht houden ten opzichte van God, maar het komt ook voor dat vergeving inhoudt dat
iemand de consequenties moet ondergaan van wat zij zichzelf of anderen aangedaan hebben, als ze
weigeren hun schuld toe te geven. In ons hart zijn ze vergeven, maar ze moeten de gevolgen
uitwandelen tenzij en totdat ze klaar zijn de verwonding die ze veroorzaakt hebben, te helen.
*Leviticus 6:1-7

We zien dit in de Bijbel met koning Saul en zijn haat voor David, die hem niets aandeed, maar
hem juist hielp en een zegen voor hem was.



De wortel van de problemen van koning Saul kunnen we herleiden naar een slecht zelfbeeld. Samuel
observeerde in 1 Samuel 15:17: “Zijt gij niet, hoewel gij klein waart in eigen ogen, geworden tot een
hoofd der stammen van Israël?” we kunnen in 1 Samuel 9:1-3 lezen dat Saul uit een welvarend gezin
kwam en dat hij met kop en schouders boven alle anderen uitstak, en dat hij knap was om te zien – en
toch was hij ‘klein in eigen ogen.’

Zozeer zelfs, dat toen de tijd kwam hem als koning te zalven, hij zichzelf verborg tussen het pakgoed.
Er was een woord van kennis van de Heer nodig voor Samuel om te weten te komen waar Saul zich
verborgen had: “Zie, hij houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil.” (10:22)

Tegelijkertijd was God zijn grootste voorstander, en Hij bleef Zijn genade en Geest op hem uitstorten.
Samuel profeteerde over hem, in 10:6: “De Geest des Heren zal u aangrijpen; gij zult met hen in
geestvervoering raken en tot een ander mens worden.”

En dat gebeurde ook – maar hier komt punt nummer 2: Zoals koning Saul, heeft de dader
ervaringen met God gehad, maar die veranderen hem niet. Om het anders te zeggen: De dader
staat niet toe dat God hem verandert.

Volgende week ga ik verder, tot dan,
zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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Misbruik in relaties/van elkaar afhankelijk zijn – Deel 3

Dag allemaal,
Een man kreeg een pratende papegaai cadeau, maar de papegaai had een vreselijke houding en,
erger nog, vreselijke taal. De man probeerde herhaaldelijk de taal van de papegaai te veranderen,
maar niets hielp. Op een dag was de papegaai erg beledigend en in boosheid en frustratie gooide de
man de papegaai inde vriezer, waarop onmiddellijk een geschreeuw met excuses kwam.

Toen de man de deur opende, stapte de papegaai voorzichtig op zijn uitgestrekte arm en zei beleefd:
“Ik excuseer me voor mijn gedrag. Ik heb je beledigd en ik beloof je te veranderen, accepteer
alsjeblieft mijn oprecht en nederig excuus.” Verbijsterd, maar nog voordat de man kon vragen wat zijn
gedrag zo snel had doen veranderen, ging de papegaai verder: “En als ik zo vriendelijk mag vragen,
wat heeft de kip uitgespookt?”

Ze staan niet toe dat de Geest van de Heer hen verandert
Dit grappige voorbeeld laat ons de slechte kant van het menselijk (papegaai) gedrag zien. In die zin,
dat wij vaak niet voor de lange termijn veranderen door wat we meemaken, tot en tenzij er misschien
iets dramatisch plaatsvindt. We kunnen voor een moment nadenken over iets, maar om iets te laten
‘zakken’ zodat het ons voor de lange duur verandert vereist eerlijk zelfonderzoek.

Daar komt nog bij dat mensen die misbruik maken van anderen, vaak vertellen wat er met die ander
mis is, om zo de aandacht van zichzelf af te leiden, zodat ze zelf niet hoeven te veranderen, of zich
hoeven aan te passen…door in woede uit te barsten hopen ze dat die ander afgeschrikt wordt en niets
durft te doen, of ze keren zich in zichzelf, misprijzend, als een defensief mechanisme om zich van die
ander te distantiëren of van een situatie. Degene die misbruik pleegt is vaak boos op het leven.

Hoe iemand die misbruik maakt, daarmee kan stoppen: Openbaring, gevolgd door hard werken
Allereerst moet men een openbaring hebben over het feit dat zij misbruik maken en moeten ze
ongezouten eerlijk zijn met zichzelf, gekoppeld aan een verlangen te willen veranderen. Dat verlangen
te willen veranderen moet groter zijn dan het verlangen het leven te houden zoals het is.

Dit is een proces, wat leidt naar dat moment van helderheid en transparantie;na die openbaring is het
nog een heel proces. Vaak bidden mensen dat God hen zal aanraken, zodat het allemaal weggaat,
maar het Woord zegt, en het echte leven laat zien, dat Hij meestal met hen wandelt, uit het



disfunctioneren en de misbruik, naar een normaal functioneren. Relaties zullen in de loop van de tijd
genezen en gezond worden. Zij moeten hun probleem willen aanpakken, ze moeten leren hoe zichzelf
te beheersen en eerlijk genoeg willen zijn om zelfs de meest persoonlijke delen van hun hart onder
ogen te willen zien – iets wat ze hun hele leven nog nooit gedaan hebben. Dat is een nieuw gebied
voor hen, en dat houdt in dat ze zichzelf moeten verootmoedigen, want per slot van rekening is
hoogmoed het probleem dat hen weerhoudt te veranderen. (Vaak gepaard met angst)

Voor iemand die misbruikt wordt geldt dat zij het moeten noemen wat het is: misbruik. Zij moeten ook
eerlijk zijn wat het is in hen waardoor zij die relatie aangegaan zijn, of als het misbruik zich later
openbaarde, wat het is waardoor ze blijven – is het hun geloof? Het gevoel van falen? De angst wat er
met die ander zal gebeuren als zij weggaan? Wat is de reden dat zij in die situatie blijven?
Onverbloemde eerlijkheid met zichzelf is stap nummer 1 om uit die situatie van misbruik te komen.

Jezus zei dat echtscheiding toegestaan is vanwege de hardheid van de harten* in een referentie naar
de Joodse wet betreffende echtscheiding** wat een hypothetisch geval benoemt van een vrouw die
verschillende malen getrouwd en gescheiden is, omdat haar man haar telkens ging ‘haten’, en iedere
keer staat zij zuiver voor de Heer en is ze vrij te hertrouwen. (Ik heb een cd/MP3 serie over dit
onderwerp, als je geïnteresseerd bent)

Ik heb een echtpaar gekend dat 5 kinderen had, waarvan de man zijn vrouw regelmatig sloeg. Zo erg
zelfs, dat ze helemaal onder de blauwe plekken kwam te zitten, en het werd steeds erger. Hij wilde
niet naar mij luisteren en wilde ook geen hulp, en zij weigerde hem te verlaten. Hij verbrak hun
verbond en zijn beloften voor God, had een hard hart wat zich uitte in geweld tegen haar – voor God
en mensen had zij absoluut gronden voor echtscheiding. Maar zij weigerde dat, zelfs een tijdelijk uit
elkaar gaan. Toen ik hen voor de laatste keer zag, zag ik dat hun tieners hetzelfde gedrag begonnen
te tonen ten opzichte van hun vriendinnen…zo jammer.
*Mattheüs 19:8, **Deuteronomium 24:1-4

Hier zijn een aantal praktische indicatoren dat jij je in een situatie bevindt waarin misbruik is:
Ze snijden je geleidelijk af van anderen – familie, vrienden – en sluiten daarmee de cirkel. Ze houden
bij waar jij bent en willen altijd weten wat je doet of wat je gedaan hebt; ze willen jou exclusief voor
zichzelf hebben. Ze ‘vergeven’ jou (want het is altijd jouw schuld) maar hebben niet het idee dat zij
zich moeten verontschuldigen/bekeren van hun gedrag. Ze dreigen met zelfmoord als jij weggaat, of
ze dreigen ermee jou om te brengen, je geld af te pakken, of je reputatie te ruïneren bij jouw familie en
vrienden en/of je werk.

Zie je dat sommige van bovenstaande eigenschappen ook gevonden worden in kerkculturen waar
misbruik plaats vindt? Er wordt geëist dat jij alleen naar hun kerk gaat. Ze willen je schuldig laten
voelen, maar je weet dat alles ok is als je geeft of meehelpt en aanwezig bent. Ze gebruiken hemel en
hel om jou te manipuleren en je mee te dreigen. Jij hebt een probleem, het leiderschap kan niets
verweten worden. Dingen worden verdraaid en het is altijd de schuld van een ander…
Ren naar de dichtstbijzijnde uitgang!

Maar ik hou van ze – van het onderwijs in de kerk, ik hou van mijn man, van mijn werk
Ik wil hier een feit aan toevoegen dat altijd in de achtergrond van ons denken moet zijn: Allemaal
zullen we op een dag als individu voor de Here Jezus komen te staan om rekenschap over ons leven
af te leggen. Dan kunnen we niet zeggen ‘dat komt door de duivel,’ of
‘mijn vrouw heeft mij zo gemaakt,’ of ‘als mijn vader niet gestorven was toen ik 12 was, zou alles heel
anders gegaan zijn,’ en zelfs niet ‘er werd in de kerk misbruik gemaakt van mij’ noch ‘ik heb ik
verschillende kerken gezeten waar geestelijke misbruik plaatsvond’.

Succesvolle mensen in Christus beseffen dat het ‘oordeelsdag’ hier en nu is, bij iedere beslissing,
omdat de Geest der Waarheid in ons leeft die de juiste beslissing aan ons presenteert bij
gebeurtenissen die in ons leven plaatsvinden – zij die groeien in Christus nemen de juiste, maar vaak
de moeilijkste beslissing, omdat ze recht voor Hem willen staan, hier en nu, meer nog dan dat ze recht
willen staan voor iemand anders in het hier en nu.

Je kunt niet, op de Oordeelsdag, hand in hand staan met degene die misbruik van jou maakte en de
Heer verklaren waarom hij jou sloeg – zij staan daar alleen en moeten hun daden verantwoorden,
zonder jou daar de schuld van te kunnen geven, of hun vader of wat er gebeurde toen ze 9 jaar oud



waren. De oordeelsdag voor de volwassenen is iedere dag, omdat zij snel zijn zichzelf te oordelen,
verlangt dat de Heer iets wat niet goed is in hun hart, laat zien, zodat het gecorrigeerd kan worden.

Er komt een punt dat de slachtoffer de persoon los moet laten die misbruik van hen maakt en
op eigen benen gaat staan. Vaak komt dat moment als de behoeft aan zelfbehoud tot hetzelfde
nivo komt als het besef dat, als ze in de relatie blijven, ze de misbruik in stand houden, of
zichzelf in gevaar brengen.

Ik weet nog dat ik eens voor een heroïne verslaafde heb gebeden – net geen tiener meer, in en uit de
verslaving – en de profetie die de Heer mij gaf was dat Hij bij hem was, maar dat het uit de verslaving
komen, het moeilijkste zou zijn dan hij ooit gedaan had, maar dat Hij daar zou zijn, met hem, als de
juiste beslissing genomen is. Er zou geen hemelse ‘zap’ zijn en je bent beter, maar dat Hij bij hem zou
zijn bij iedere beslissing.

Koning Saul mishandelde 1 man – David
Degene die mishandelt, doet dat vaak bij één persoon en is er goed in dat feit verborgen te houden, of
dat nu om woede uitbarstingen gaat of om verbaal misbruik of misbruik door verwaarlozing,
bijvoorbeeld door thuis niet te willen praten en zich in zichzelf terug te trekken. Misschien gaat die
persoon wel naar de kerk en ervaart hij de aanwezigheid van de Heer in de aanbidding of leert hij iets
uit het Woord…en blijft toch misbruik plegen achter gesloten deuren. Zoals bij koning Saul, staan ze
niet toe dat de Heer hen werkelijk verandert.

De vorige serie ging over de emotioneel zieke christen, en deze serie ging verder in die
gedachtegang, maar hier kunnen alleen de kenmerken gedeeld worden van de emotioneel zieke en
van degene die misbruik pleegt of mishandelt. Voor praktische hulp is vaak professionele hulp nodig.
Deze series schijnen licht op het Woord en het menselijk gedrag, maar om hieraan te ontsnappen is
het nodig dat iemand langszij komt om te helpen…volgende week een ander onderwerp,
tot dan, zegen,
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