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Hoe evalueer jij jezelf? 
1. Inleiding. 

We zijn net klaar met het behandelen van de 1ste brief van Johannes. Een prachtige brief met een diep-
gaande openbaring van “Papa is - liefde”. 

Henk Rothuizen sprak 4 februari 2019 over “Jezus Onze Hogepriester.” 

Hij sloot zijn preek af met deze uitspraak: 

We hebben gegeten van de Boom des Levens - Jezus - waardoor we vanuit genade, barmhartigheid en 
liefde leven. 
Je kunt ook blijven eten van de boom van goed en kwaad en kijken naar wat niet goed gaat bij jou, of bij 
die ander... dan vraag je om de wet en het oordeel. 
Je kunt ook naar Jezus blijven kijken en je geloof op Hem richten en jezelf bewust zijn dat jij in Hem bent 
en Hij in jou.1 

 Hoe evalueer jij jezelf? 

– Waar kijk je dan naar? 

– Wat zijn de criteria? Waar moet jij aan voldoen? 

– Wat is voor jou belangrijk? Wat is jou graadmeter? 

Vaak evalueren wij onszelf en anderen op basis van: 

– Hoe succesvol we zijn in het overwinnen van een bepaalde zonde. 

– Hoeveel tijd we besteden aan gebed, Bijbelstudie. 

– Hoe vaak we naar de kerk/dienst gaan. 

– Hoeveel we financieel geven aan de kerk. 

– Hoeveel ik van mijn talenten en gaven inzet voor de gemeente. 

Maar zelden stellen we eerlijk de vraag:  

– Groei ik in mijn capaciteit om van alle mensen te houden? 

– Groei ik in het vermogen om mensen waardigheid te geven die zijn afgeschreven door de maat-
schappij? 

– Groei ik in liefhebben/vergeven/bemoedigen? 

2. De drie-eenheid en het doel van de schepping. 

“Zo zullen ze allemaal één met elkaar zijn. En net zoals U en Ik één zijn, Vader, zo zullen zij één zijn met 
Ons. Zo zullen de mensen geloven dat U Mij heeft gestuurd.  En dezelfde macht en kracht die U aan Mij 
heeft gegeven, heb Ik aan hen gegeven.  
Zo zullen ze één met elkaar zijn, net zoals U en Ik één zijn. Ik ben één met hen en U bent één met Mij. Op 
diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat U Mij 
gestuurd heeft en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.” Johannes 17: 21 – 23 BasisBijbel. 

 Het kenmerk van een volgeling van Jezus. 

– Eén zijn zoals de Vader, Zoon en Heilige Geest één zijn. 

– Op diezelfde manier zullen wij één zijn met elkaar. 

– Eenheid: is liefde in de praktijk. 

– Liefde is de essentie van Gods schepping. 

Helaas is dit niet het “imago” van de kerk vandaag in onze maatschappij. 

                                               
1 Henk Rothuizen: Preek 4 februari 2019 Jezus Onze Hogepriester. 
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– Ons vermogen om lief te hebben - om de twee grootste geboden te vervullen - is het definitieve be-
wijs dat we inderdaad in Christus blijven en deelnemen aan de volmaakte liefde van de drie-enige 
God. 

 De reis van ons leven. 

Maar God is bezig ons te brengen van leugen naar waarheid, van illusie naar realiteit. Hij wil dat we 
Hem leren kennen. Van gevangenschap naar vrijheid. Van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijke lief-
hebben. 
Dat we op zijn aanwezigheid vertrouwen, wat er ook gebeurt. 
Dat is de reis van ons leven.2 

3. Boom van kennis van goed en kwaad. 

“Hij waarschuwde hem: “Je mag van alle bomen in de tuin eten zoveel je wil. Maar je mag niet eten van 
de boom van kennis van goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.”” 
 Genesis 2: 16 – 17 BasisBijbel. 

 Misleiding, eten van de vrucht. 

“De slang was sluwer dan alle andere wilde dieren die de Heer God had gemaakt. Hij zei tegen de vrouw: 
“God heeft toch gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?” 
De vrouw antwoordde: “We mogen van alle vruchten van alle bomen in de tuin eten. Alleen niet van de 
vruchten van de boom die in het midden van de tuin staat. Daarvan heeft God gezegd: ‘Van die boom 
mogen jullie niet eten. Jullie mogen hem zelfs niet aanraken. Want anders zullen jullie sterven.’” 
Maar de slang zei tegen de vrouw: “Jullie zullen helemaal niet sterven. God weet dat als jullie daarvan 
eten, jullie de waarheid zullen zien. Jullie zullen net als God weten wat goed en wat kwaad is.” 
 Genesis 3: 1 - 5 BasisBijbel. 

Toen Eva & Adam werden misleid door de slang gebeurden er behoorlijk wat dingen. 

– Vaak kijken we naar deze gebeurtenis in de context van “zonde” – het breken van één van de tien 
geboden. Het probleem is veel groter. Zonde is meer dan “ongehoorzaamheid”. 

 Verbroken relaties. 

– Niet enkel wordt onze relatie met Hem verbroken. 

– Onze relaties met onze medemens zijn beschadigd. 

– Wij zijn niet meer in staat onvoorwaardelijk lief te hebben. We zijn niet meer verbonden met de bron 
– God, die liefde is. 

 Blindheid – Illusie – leugen. 

– Door te eten van de vrucht, zijn wij verblind geraakt. 

– Het grootste probleem van de zonde is dat we onmogelijk in staat zijn om de Vader te kennen. 

– We zijn niet meer in staat te zien “wie God is, wie de Vader is”. 

– Adam is de weg kwijt … Hoe zou hij de God van zijn verwrongen beeld ooit kunnen vertrouwen? 

– Wij denken dat God opeens ver weg is. Maar het tegengestelde is waar, Hij is er bij. We zijn verblind 
en voelen ons vervreemd van God. 

– God is niet veranderd, wij zijn veranderd. 

 Schaamte en schuld. Gevangenschap – slavernij. 

– Schuld: gefaald, niet goed genoeg. 

– Schaamte: ons verbergen, niet gezien willen worden, onwaardig. 

 Dood. 

– Adam en Eva zijn niet gelijk fysisch gestorven, maar hun leven werd eindig. 

– Er kwam geestelijke dood – het loon van de zonde. 

  

                                               
2 Preek Hans: Bidden voor andere gelovigen. 
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 Eten van de vrucht van kennis van goed en kwaad. 

– Denk je niet dat als God zegt: “daar mag je niet van eten” dat er een reden is waarom we niet van die 
vruchten mochten eten? 

– Zou het misschien mogelijk zijn dat wij als mensen niet weten hoe we met die “kennis van goed en 
kwaad” moeten omgaan? 

De 2 bomen stonden in het midden van de tuin. 

– De boom van leven. 

– De boom van kennis van goed en kwaad. 

“Het centrum is betreden, de grens is overschreden. Nu staat de mens in het midden, ... nu leeft hij op ei-
gen kracht en niet langer vanuit het midden. ... Nu leeft hij uit zichzelf, nu schept hij zijn eigen leven, hij is 
zijn eigen schepper.” Dietrich Bonhoeffer. 

– Gods oorspronkelijk plan was dat enkel Hij kennis had van goed en kwaad. 

– Toen Adam en Eva van de vrucht aten, eigenden zij zich iets toe dat enkel aan God toekwam. 

– Het plan was dat Adam en Eva – de mens – Het Leven zouden ontvangen van God die in het middel-
punt staat van het universum. 

– De mens plaatst zichzelf nu in het middelpunt. De mens probeert aan God gelijk te worden. 

 Leven als rechter over goed en kwaad. 

Onze waarde wordt niet meer bepaald door God. 

Onze vervulling komt niet meer door God (wij gaan afgoden navolgen). 

Omdat er een vacuüm is ontstaan in ons zijn, willen wij deze leegte zelf vullen. 

Onze liefde is voorwaardelijk geworden, mensen om ons heen moeten nu onze waarde bepalen. 

– Houden deze mensen van me? 

– Geven zij me voldoening? 

– Bevestigen ze me? 

Ik moet nu gaan voldoen aan de verwachtingen van anderen zodat zij mij zullen liefhebben. 

– Als mensen niet voldoen aan mijn verwachtingen, ga ik ze (ver)oordelen. 

– Ik ga mezelf veroordelen als ik niet voldoe aan mijn standaard van goed en kwaad – de wet. 

– Ik ga me beschermen voor de dingen waarover ik mij schaam. Ik doe een masker op zodat alles aan 
de buitenkant er goed uitziet. 

 Oordelen. 

Als wij oordelen, veronderstelt dit dat wij een positie van superioriteit hebben over de persoon die we 
beoordelen. 

Dit oordeel geeft ons een kortstondig gevoel van waarde en vervulling. 

4. Boom van leven. 

Je kunt ook blijven eten van de boom van goed en kwaad en kijken naar wat niet goed gaat bij jou, of bij 
die ander... dan vraag je om de wet en het oordeel. 
Je kunt ook naar Jezus blijven kijken en je geloof op Hem richten en jezelf bewust zijn dat jij in Hem bent 
en Hij in jou.3 

“… Want Ik ben niet op aarde gekomen om mensen te veroordelen. Ik ben gekomen om mensen te red-
den.” Johannes 12: 47b BasisBijbel. 

“Jezus zei tegen haar: "IK BEN de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als 
hij al gestorven is.”  Johannes 11: 25 BasisBijbel. 

“Jezus antwoordde: "IK BEN dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer 
honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” Johannes 6: 35 BasisBijbel. 

                                               
3 Henk Rothuizen: Preek 4 februari 2019 Jezus Onze Hogepriester. 
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 God is de bron van de liefde! 

– Johannes zegt: “God is liefde”. 

God zegt: “Ik ben de bron – Ik ben LIEFDE - dat voortdurend en overvloedig geeft.” 

 Jezus is de uiting van Gods liefde. 

“Jezus heeft ons laten zien wat werkelijke liefde is: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Ook wij moeten 
ons leven voor onze broeders en zusters over hebben.”  1 Johannes 3:16 BasisBijbel. 

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” 
  Romeinen 5:8 NBV. 

God had jou en mij lief voordat wij maar iets hadden gedaan. 

Hij zoekt jou en mij op! 

– Waar ben je? 

– Ik – de bron van liefde – wil Mijn leven met je delen. 

– Vanuit Onze overvloed wil ik jou overladen met Mijn liefde. 

5. Wil ik groeien in liefde? 

Vader, Zoon en Heilige Geest willen ons omarmen in de dans. 

Verbonden door liefde, nederigheid en wederzijdse afhankelijkheid. 

– De Drie-eenheid schiep mensen niet uit noodzaak, maar vanuit overvloed. 

 Doel van de schepping. 

– Gods doel is dat mensen, gevuld zijn met Gods onovertroffen liefde en eeuwig leven. 

– Gods doel is dat mensen zouden overvloeien van Gods liefde. 

– Om God, zichzelf en de mensen om je heen lief te hebben. 

– Liefde is de essentie van Gods schepping. 

Helaas is dit niet het “imago” van de kerk vandaag in onze maatschappij. 

 Hoe groeien in liefde? 

“Lieve broeders en zusters, laten we van elkaar houden. Want de liefde komt van God. Als je van de 
broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God. Als je niet van de broeders en zusters 
houdt, ken je God niet, want God is liefde.” 1 Johannes 4: 7 – 8 BasisBijbel. 

Naar de bron gaan – Vader, Zoon & Heilige Geest. 

– Help! Het lukt mij niet om lief te hebben, te vergeven. 

– Help! Ik wil niet oordelen. 

– Help! Geef mij een dieper bewustzijn van Uw liefde voor mij. 

– Mag ik leren om naar mensen kijken zoals U doet Vader? Met Uw ogen, hart. 

“Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of 
voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven.” 1 Johannes 5: 16a NBV. 

– Vaak willen wij de rol van de Heilige Geest een handje helpen. Het is de Heilige Geest die mensen 
overtuigd. 

– Onze rol is om te bidden en het leven geven. 

 Hoe evalueer jij jezelf? 

– Welke boom staat er in het midden van jouw tuin/hart? 

Boom van leven of Boom van kennis van goed en kwaad. 

– Groei ik in mijn capaciteit om van alle mensen te houden, te vergeven en te bemoedigen? 

– Groei ik in het vermogen om mensen waardigheid te geven die zijn afgeschreven door de maat-
schappij? 


