
 
 
 
 

 

het woord van de week 
 

 
Romeinen 7:24,25 

Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 
Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!  

 
 
Dat hoor je vandaag iemand niet zo maar (meer) van zichzelf zeggen: ‘ik 
ellendig mens’. Als iets, tot in de psychologie e.d., tegenwoordig immers 
opgeld doet, dan is het wel ‘zelfverwerkelijking’ - hoe kan ik me zelf worden.  
Volgens de Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut Carl Rogers (1902-
1987)1 is hét probleem het ‘onvermogen in contact te komen met mijn 
werkelijke zelf’, een gedachte die op ‘eigen wijze’ vertaald wordt door het, nota 
bene, tot in christelijke kring al populairder wordende focussen van Eugene 
Gendlin.2  
Via een gevoelsmatige, lichamelijke beleving mag/kan elk mens op elk moment 
en in elke omstandigheid in het focusproces ontdekken dat ‘hij er zijn mag’. En 
dus juist allesbehalve ‘een ellendig mens’ is!  
 
Hoewel Rogers en Gendlin thuishoren onder de noemer ‘humanistische 
psychologie’ en de gepredikte (over)waardering van  het ‘ik’ vandaar te 
begrijpen is - immers binnen het humanisme gaat het om een bijkans, of 
helemaal vergoddelijken van het ik -  wordt de zaak uitermate bedenkelijk als 
christentherapeuten dergelijk gedachtegoed in hun  praktijk uitdragen als een 
Bijbels acceptabele therapie. (En nog bedenkelijker wordt de zaak wanneer 
men ‘het ervaringsproces’ analyseert en het duidelijk on-Bijbels religieuze 
trekken vertoont.)  
De weerbarstigheid van Gods woord laat zich horen in de woorden van Paulus.  
 
Niet leuk voor de mens! Voor u, mij! Maar wel realistisch en vooral eerlijk.  
Opmerkelijk is het gegeven dat Paulus deze woorden heel persoonlijk bedoelt 
(en zich zo naast ons stelt): hij ziet zichzelf, zijn ‘ik’, als ellendig mens. Wat 
vervolgens opvalt, is dat hij deze persoonlijke constatering doet na Romeinen 
6, waar hij wel een heel andere weg wijst dan de humanistische psychologie: 
namelijk de noodzakelijke weg van het sterven van het ‘ik’. Ook spreekt hij het 
ellendige van het ik uit vóórdat hij in Romeinen 8 spreekt over ‘het leven door 
de Geest’.  
 
Wat wil Paulus duidelijk maken? Allereerst, wees eerlijk tegenover jezelf, God 
en de naaste en erken hoe diep de zondeval in elk mensenleven heeft 
ingegrepen, zo diep, dat uiteindelijk pas met de wederkomst van Christus het 
uiteindelijke en definitieve effect van het kruis bereikt zal zijn.  Maar bovenal 
laat hij zien dat er maar één manier is om het nieuwe leven praktisch te 
ervaren, het opstandingsleven, het resultaat van het meesterven (Rom. 6): blijf 
in Christus (Rom. 8 – zie vooral vers 1). Zo is zijn uitroep geen wanhoopskreet, 
of uiting van hopeloosheid maar een aanmoediging: BLIJF IN HEM, Jezus 
Christus en LEEF. 
                                                      
1 Het credo van Rogers is: ‘wil je veranderen, accepteer dan wie je bent.’ Zijn humanistische ideeën zijn ontstaan uit een afkeer 
van autoriteit wat in verband te brengen is met zijn opvoeding waarin een strenge geloofsleer centraal stond. De oproep van de 
Bijbel: wil je leven? Sterf (aan jezelf)! Gaat het bij Rogers om de groei van de persoonlijkheid, in het christelijke geloof gaat het 
om veranderen naar het beeld van Christus. 
2 Binnenkort verschijnt op deze site een uitgebreid artikel over het fenomeen Focussen. 


