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Inleiding
Laatst zag ik een video van Ron Matsen over misleiding en geloofs-afval(1),
hierin noemt hij 3 redenen voor de geestelijke neergang(2) in het 
christendom. Een daarvan is de Freudiaanse geestelijke wetenschap,(3) wat 
je zou kunnen omschrijven met de klassieke psychologie.

Hierin stelt hij dat Freud als atheïst de wereld een uitvlucht gaf uit zijn 
eigen verantwoordelijkheid en uit de zonde door te stellen dat iedereen een 
slachtoffer is van zijn opvoeding.

Hoewel ik weet dat er mensen zijn die psychologie op deze manier 
interpreteren, weet ik ook dat dit zeker niet een algemeen aanvaard 
wereldbeeld is. Een probleem wat hiermee kan ontstaan is dat de 
psychologie, de geestelijke wetenschap als geheel gezet word tegenover 
een orthodox christelijke visie en hiermee als onverenigbaar word gezien.

Je hoort vrij vaak geluiden in deze richting en ik begrijp dat, maar het is 
niet terecht. Het is zeker zo dat er in het gebied van de psychologie 
denkbeelden bestaan die strijdig zijn met Gods woord, net zoals dat het 
geval is met andere wetenschappen, maar het kan niet zo zijn dat hiermee 
het hele vakgebied overboord gezet word en het de mens verboden zou zijn
na te denken over zijn eigen functioneren.

1) misleiding en geloofs-afval: https://youtu.be/_De2pDwpp2M?t=124 
2) 3 redenen voor deze geestelijke neergang: https://youtu.be/_De2pDwpp2M?t=464 
3) Freudiaanse geestelijke wetenschap: https://youtu.be/_De2pDwpp2M?t=901 

Uitgangspunten
Dit boekje is geschreven vanuit een christelijk / wetenschappelijk 
perspectief. De schrijver gaat er van uit dat God’s schepping kan en mag 
worden onderzocht. Wanneer dit op een zorgvuldige manier gebeurd dan 
kan de wetenschap bijdragen aan het verstaan van Gods woord en Gods 
motieven.

https://youtu.be/_De2pDwpp2M?t=901
https://youtu.be/_De2pDwpp2M?t=464
https://youtu.be/_De2pDwpp2M?t=124
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Freudiaanse psychologie
Sigmund Freud, 1856-05-06 -1939-09-23.

Oorspronkelijk ging Freud ervan uit dat de 
psychopathologie(1) van zijn patiënten werd veroorzaakt 
door seksueel misbruik tijdens de vroege kindertijd. Om 
redenen die niet zijn opgehelderd kwam Freud rond 1903
terug op deze "verleidingstheorie", die dus eigenlijk een 
"misbruiktheorie" was.

In plaats hiervan stelde hij nu dat de herinnering aan het misbruik op de 
fantasie van de patiënt zelf berust, voortkomend uit de eigen seksuele en 
gewelddadige driften(2), wat leidde tot de formulering van zijn 
oedipuscomplex.

In de eerste benadering van Freud word te veel ruimte gegeven aan het 
beschuldigen van de ouders, in de laatste interpretatie word de mens meer 
gezien als een dier wat word voortgedreven door zijn driften. Een dergelijk
benadering van het menselijk wezen gaat in tegen begrippen als ethiek, 
autonomie en een eigen verantwoordelijkheid. Het spreekt van een 
denigrerend mensbeeld en dit is inderdaad niet verenigbaar met een geloof 
in een God die de mens o.a. wijst op zijn eigen verantwoordelijkheden.

In de moderne psychologie worden Freuds theorieën en methodes niet 
meer algemeen geaccepteerd.

1) Verstoord geestelijk gedrag
2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud#Psychotrauma's

Begrijpen van de menselijke psyche
De menselijke wetenschap is in beginsel niet anti-christelijk. Het is heel 
goed mogelijk om vanuit een christelijk wereldbeeld de door God 
geschapen wereld te onderzoeken. Om dit te onderstrepen: er zijn sterke 
aanwijzingen dat God de wereld zo geschapen heeft dat het voor ons 
mensen mogelijk is om te ontdekken hoe de wereld om ons heen werkt en 
aan welke wetmatigheden ze is onderworpen.

Iets dergelijk mag je ook stellen voor het geestelijk functioneren van 
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mensen. We mogen dat onderzoeken en trachten te begrijpen. Het 
probleem ontstaat wanneer dit onderzoek word gedaan vanuit 
vooringenomenheid. Als je bijvoorbeeld vanuit een atheïstisch perspectief 
het uitgangspunt hebt dat mensen iets verder geëvolueerde dieren zijn en 
dat er geen god is, dan zullen je conclusies daar op aansluiten. Vaak ook 
worden aanwijzingen die niet passen in het wereldbeeld van de 
“wetenschapper” genegeerd of ongeldig verklaard op basis van zijn 
wereldse overtuigingen.

Sta je echter open voor het wereldbeeld wat in de bijbel word beschreven 
dan kun je de thema’s die daarin beschreven zijn ook herkennen in de 
wereld om je heen, je kunt ze herkennen in ons zelf, de mens.

De contextuele therapie
In de contextuele therapie word heel veel ruimte gegeven aan de eigen 
verantwoordelijkheid. Hierin word getracht het menselijk functioneren en 
haar falen te verklaren, maar gelijktijdig word onderzocht hoe je 
beschadigingen in geestelijk functioneren kunt herstellen en overwinnen. 
De eigen verantwoordelijkheid krijgt een plaats door te stellen dat je als 
mens niet veroordeeld bent tot het herhalen van de fouten van de 
voorouders. (doorbreken van de roulerende rekening) In de 4e dimensie van
deze therapie, de ethiek, is een ook plaats gegeven aan de autoriteit van 
ouders en loyaliteiten tussen mensen.

Door te begrijpen dat er banden zijn tussen ouder en kind (existentiële 
loyaliteit), en dat je die niet zo maar kunt negeren (ondergrondse 
loyaliteit), begrijp je beter waarom Gods woord zegt dat je jou ouders moet
respecteren. Het is daarbij niet de bedoeling om Gods woord te valideren, 
maar meer om ons mensen te laten zien dat Gods woord voor ons mensen 
vaak ook rationeel goed te begrijpen is.

Veroordeel elkaar niet
Gods woord zegt o.a.: “Veroordeel elkaar niet”. Het leren begrijpen 
waarom mensen doen wat ze doen, ook als dat destructief is, helpt je om 
andere mensen niet te veroordelen. Onschuldigen in de contextuele 
therapie betekent leren begrijpen waarom het mis ging. In de rechtspraak 
kent men ook iets dergelijks: “verzachtende omstandigheden”. In beide 
gevallen betekend dit echter niet dat je onschuldig bent en vrijgesproken 
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word.

Onschuldigen of begrijpen waarom iemand tot zijn daad kwam helpt ons 
om de ander niet direct na het eerste vergrijp bij het grof vuil te zetten, het 
helpt ons om te zien hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Het is echter niet 
bedoeld om ons zelf vrij te pleiten voor God. Als je later voor God staat, 
kom dan niet aan met de verzachtende omstandigheden. Gods 
voorzieningen voor onze zwakheden gaan veel verder dan wat wij mensen 
kunnen bedenken.

Begrip van de macht van de zonde
Het word in de contextuele therapie anders verwoord, maar het begrip 
“roulerende rekening” beschrijft heel goed hoe onrecht voort kan woekeren
door generaties heen. Dit sluit naadloos aan bij het Bijbelse begrip uit 
deutronomium, dat zonde tot in het derde geslacht zijn gevolgen heeft. Het 
“destructief recht” beschrijft in feite ook hoe duivelse machten je kunnen 
misleiden en je door middel van aangedaan onrecht het gevoel kunnen 
geven dat je het recht hebt om anderen pijn te doen.

Ik denk dat als je deze mechanismen doorziet, dat je veel beter bent 
toegerust om je er tegen te verzetten.

Waarom wij ons niet kunnen vrijpleiten voor 
God

Gods voorzienigheid voor de zonde gaat veel verder dan het begrijpen van 
verzachtende omstandigheden of het niet veroordelen. God geeft ons een 
uitweg uit de zonde en vergeving van zonde. Dit spreekt niet alleen van 
liefde voor ons mensen, maar ook van een krachtig ingrijpen... als wij het 
toelaten, dat wel.

God’s reddingsplan bestaat eruit wat we kunnen beslissen ons weer te 
richten op de wil van onze schepper, en niet langer op de eigen wil. Als we 
dit doen dan kan God ons zijn Heilige Geest geven om ons daar bij te 
helpen. We worden hierdoor getransformeerd en (grotendeels) bevrijd van 
de macht van de zonde.
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De menselijke rede als maatstaf?
De menselijke wetenschap heeft soms kenmerken van een religie. Je kunt 
er op vertrouwen en je kunt er je overtuigingen aan ontlenen. De praktijk 
laat echter steeds weer zien dan ieder mens gebonden lijkt aan zijn eigen 
opvattingen en overtuigingen. (paradigma) waardoor we veel te vaak 
steeds weer “bewijzen” wat we in feite op voorhand al geloofden. Plaats 
daarom nooit het menselijk verstand boven Gods woord. Gods woord komt
van een bron die boven alles verheven is op vele manieren.

• Zijn begrip van ethiek en rechtvaardigheid is vele malen groter 
mede omdat Hij deze ethische wetten heeft gemaakt.

• Een breder perspectief (God is niet egoïstisch of narrow minded)

• Verstaan van de aarde en het heelal, natuurkundige wetten

• Wetmatigheden in menselijke relaties

Gebruik Gods woord als anker voor je overtuigingen, test de dingen om je 
heen aan Gods woord zodat je niet meewaait met de waan van de dag, als 
een stuurloos schip in de storm.

Als je wild twijfelen aan Gods woord, twijfel dan aan je eigen vermogen 
om Gods woord recht te kunnen verstaan. Dat geeft ruimte om met mensen
om te kunnen gaan die Gods woord anders interpreteren of die meer de 
nadruk leggen op andere delen ervan.

 


	Inleiding
	Uitgangspunten
	Freudiaanse psychologie
	Begrijpen van de menselijke psyche
	De contextuele therapie
	Veroordeel elkaar niet
	Begrip van de macht van de zonde

	Waarom wij ons niet kunnen vrijpleiten voor God
	De menselijke rede als maatstaf?

