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INLEIDING
LE IDEN JOUW EMOT IES  JOU 

OF  LE ID  GOD JOU IN  JOUW EMOT IES?

Deze maand gaat het over emoties. Verschillende emoties zullen

er langs komen in het bijbelleesrooster, zoals boosheid,

schaamte, blijdschap en verdriet. Maar laten we het eerst eens

over emoties in het algemeen hebben. 

Iedereen heeft emoties. De vraag is echter: hoe ga jij met je

emoties om? Hoe ga je als christen om met emoties? Gelukkig

heeft God veel te zeggen over emoties, over hoe daarmee om te

gaan. De belangrijkste vraag over emoties is: Leiden je emoties

jou, of leidt God jou in je emotie?



Salomo, de schrijver van Spreuken, zegt hier dat je emoties

volledig laten gaan over het algemeen niet goed is. Als

emoties volledig en continu de overhand hebben, ben je niet

wijs aan het handelen. Emoties hebben een plek, zegt

Salomo, maar moeten soms ook in toom gehouden worden.

EMOTIES ALGEMEEN

Misschien wel de belangrijkste vraag over emoties, is of

christenen emoties horen te hebben en te tonen. Dat klinkt

misschien raar, maar er zijn mensen die vinden dat

christenen geen tot weinig emoties horen te hebben/tonen.

Voor antwoorden op dit soort vragen moeten we naar Gods

Woord kijken.

SPREUKEN 29:11  “EEN DWAAS LAAT HEEL ZIJN GEEST

DE VRIJE LOOP, MAAR EEN WIJZE HOUDT DIE IN TOOM.”

In een emotionele bui doen mensen vaak dingen die

ze normaal niet zouden doen. Emoties kunnen dus

leiden tot dingen die niet per se goed zijn.

In de Bijbel is het hart de plek waar alle emoties vandaan

komen. Dat hart, inclusief alle mogelijke emoties, moeten

we goed beschermen. Emoties kunnen de overhand krijgen

in ons leven, waardoor we vaak wijsheid overboord gooien.

SPREUKEN 4:23 “BESCHERM JE HART BOVEN ALLES

WAT TE BEHOEDEN IS, WANT DAARUIT ZIJN DE

UITINGEN VAN HET LEVEN.”



JEZUS ALS VOORBEELD

Jezus was boos (Johannes 2:13-22). Hij was boos dat

mensen andere mensen tegenhielden om naar God te

gaan. Hij was rechtvaardig boos, maar wel boos.

JEZUS WAS BOOS

Jezus was bang (Lukas 22:44). Hij zweette bloed, vlak

voor Zijn arrestatie. Hij wist dat Hij gemarteld ging

worden, gekruisigd, etc. Hij wist wat Hem te wachten

stond. Daardoor was Hij bang, vooral voor het moment

waarop God Hem moest verlaten.

JEZUS WAS BANG 

Jezus was verdrietig en huilde (Hebreeën 5:7). Hij huilde

bij het graf van Lazarus, Hij huilde toen Hij Jeruzalem

binnen reed. Hij huilde wanneer mensen geen juist beeld

van God hadden, wanneer ze geen hoop hadden

JEZUS WAS VERDRIETG

Jezus verheugde Zich (Lukas 10:21). Hij verheugde Zich

over het feit dat Zijn discipelen uitgingen om Zijn wil te

doen. Wanneer mensen Gods wil gaan doen, luisteren

naar Zijn stem, maken we Jezus blij.

JEZUS VERHEUGDE ZICH

Maakt dat emoties slecht? Nee, verre van. In het Woord

hebben we 1 perfect voorbeeld, 1 iemand Die ons heeft

laten zien hoe een mens hoort te zijn; Jezus Christus. Hij is

ons voorbeeld van hoe wij horen te zijn, zo ook op het

gebied van emoties.



JEZUS ALS VOORBEELD

Al deze emoties zien we ook door de Bijbel heen bij God

Zelf. Emoties zijn dus niet erg, zelfs goed. De vraag is alleen

of emoties ons leiden, of dat God ons leidt. Op de

momenten dat God emotioneel was, deed Hij geen gekke

dingen; Hij bleef Zichzelf. Op elk moment dat Jezus

emotioneel was, bleef Hij handelen naar Gods wil. Dat is de

standaard, dat is ons voorbeeld.

Jezus werd nooit geleid door Zijn emoties, Hij bleef altijd

geleid worden door God. Dat is waar de clou ligt van hoe Hij

hiermee omging. In Zijn emoties bleef Hij God navolgen.



Het Hebreeuws zegt: ‘wie traag is tot boosheid is beter dan

de machtige’. Het idee is hier dat je geduldig bent wanneer

iemand je iets aan doet, wanneer je geïrriteerd raakt. Dit

wijst op geduldig zijn wanneer anderen geïrriteerd raken,

wanneer anderen boos worden.

Het tweede gedeelte van het vers wijst op het beheersen

van je geest, het beheersen van je emotie. Dit betekent niet

dat je niet boos mag worden, Jezus werd ook boos. Jezus

werd boos en zondigde niet, dat is het idee van het

beheersen van je geest. Boosheid heeft een plek in het

christen leven, maar wel beheerst.

En eigenlijk geldt dit voor alle emoties. Het mag zeker een

plek hebben in het leven en we mogen het erkennen, maar

we mogen het ook aan God geven en vragen hoe we goed

met onze emoties mogen omgaan. We kunnen de emotie

ons laten beheersen, of we kunnen in de emotie God laten

regeren; de keuze is aan ons.

ONS LATEN LEIDEN
DOOR GOD IN ONZE
EMOTIES

SPREUKEN 16:32 “EEN GEDULDIG MAN IS BETER DAN EEN

DAPPERE HELD, EN WIE ZIJN GEEST BEHEERST, IS

BETER DAN WIE EEN STAD INNEEMT.”



De enige manier waarop wij dit kunnen, is door de leiding

van de Heilige Geest. Alleen Hij kan ons zo veranderen dat

we reageren zoals Hij wil. Als Hij jou leidt, als jij je actief aan

Hem overgeeft, juist ook op momenten dat je weet dat je

bijvoorbeeld boos wordt of het op voelt komen, dan zal Hij je

gaan leiden om juist en rechtvaardig te reageren.

Dat vraagt een keuze aan jouw kant, dat is overgave. Dat is

afhankelijk zijn van God. Dat is in gebed je emoties bij Hem

neerleggen, dat is in gebed strijden voor meer worden als

Jezus. Jezus moest gevuld zijn met de Geest, zoals Hij was

vanaf Zijn geboorte; de Geest was ook op Hem (Mattheüs

3:16), waardoor Hij geleid werd door de Geest. Ook in Zijn

emoties regeerde God, i.p.v. de emotie.

Sta op Gods Woord. Meer dan 80x zegt God dat we niet

bevreesd moeten zijn. Hij kent ons, Hij kent jou. Hij weet dat

we bijvoorbeeld bang zijn voor situaties, mensen of dingen.

Hij wil dat we leren staan op Zijn beloftes, dat we volharden

in gebed, om Hem te zoeken in onze emoties.. Psalm 27:1

“De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?

De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst

hebben?”

Weet dat de dingen die je nu in je emoties ervaart, ook weer

voorbij zullen gaan. Openbaring 21:4 “En God zal alle tranen

van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook

geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de

eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Dat is de hoopvolle

toekomst die we voor ons hebben, dat is de vreugde die

groter is dan welk verdriet dan ook. In de hemel zal er alleen

maar vreugde zijn.



God heeft ons als emotionele wezens gemaakt. Emoties zijn

niet slecht, ze kunnen juist heel goed zijn. De vraag is of

onze emoties ons beheersen, of dat God regeert in onze

emoties. Bij Jezus regeerde God altijd, hoe zit dat bij jou?

VRAGEN OM OVER NA TE  DENKEN

Hoe zit het met jouw emoties? Regeren die jou of regeert

God in de emotie?

Welke emoties worstel jij mee? Welke emoties vind jij

moeilijk om mee om te gaan? Schrijf hieronder de

bijbelteksten uit die je kunt vinden over deze emoties!

Breng de emoties waarmee je worstelt bij God. 

Bid of Hij je wil leiden in die emoties.
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