
Lieve mensen  
 
 
 
Zelfkennis komt met de jaren.  
Mijn dochter zal een jaar of twee zijn geweest, toen ze mijn geduld 
beproefde met een paar mandarijntjes. Ze vond die oranje bolletjes zo 
lekker én ze lagen precies op ooghoogte én ze kon er ook nog heel 
makkelijk bij. Niet handig van mij als moeder, maar ik geloofde in: ‘Leer 
je kind ook, dat iets wel kan maar niet mag’. Dat was nu aan orde.  
Floortje ontdekte de mandarijntjes. Ze bracht er telkens eentje bij me. 
De eerste twee peuzelden we gezellig samen op, maar daarna moest er 
een grens worden gesteld. “Nee, nu hebben we genoeg had, Floortje, leg 
dat mandarijntje maar terug.”  
Ze nam een paar stappen richting de fruitschaal. Ik zag haar nog net 
even een hapje nemen van het vruchtje. Helaas zat de schil er nog om 
heen. Haar gezicht betrok en ze kwam op een draf weer naar me toe. 
Hoe kon dit nu? De mandarijn was vies. Mama moest haar helpen,  haar 
mondje schoon vegen en natuurlijk dat vieze schilletje er af halen. Ik 
moest meewerken aan háár plan, maar ik werkte niet mee, want ik wilde 
iets anders. ‘Nabijheid’ had hier  invloed op twee mensen:  Floortje 
moest van mij leren dat ze iets niet mocht en ik moest leren 'nee’ te 
zeggen i.p.v de fruitschaal buiten haar bereik te houden. 'Nee zeggen’ 
kost een ouder heel wat meer energie, dan dingen buiten bereik zetten. 
Het ritueel herhaalde zich die ochtend een paar keer. Daar kwam ze 
alweer met een nieuw ‘aangevreten’ mandarijntje bij me. Ik moest 
duidelijker zijn:”Floortje,” met extra donkere stem, “nu moet je heel snel 
die mandarijn terugleggen en je mag het ook niet weer pakken!” Het 
had effect, zij het onder zwaar protest. Toen zei mijn dochtertje iets dat 
me onaangenaam trof.  Ik hoorde haar verontwaardigd zeggen: “ikke 
niet tout, mama!  Ikke tief!” Het leek niet op de situatie te slaan, maar 
mijn kleine meid voelde zichzelf afgewezen!   Dat was apart. “Mama, 
wat je ook van me denkt, ik ben lief!”  
Het ingebouwde weten dat je gemaakt bent om geliefd te worden. Dit 
hoort bij het 'nabij jezelf' zijn. Als je dit weet, kun je het ook  
beschermen en bewaren: “Wat de ander ook van me denkt of vindt, ook 
ik ben gemaakt om geliefd te worden!” Deze zelfzorg heeft invloed op 
jezelf. Het betekent dat je niet berust in een afwijzing, niet toegeeft dat 
jij iemands liefde of aandacht niet waard zou zijn, maar vanuit een 
gezonde relatie met jezelf, gaat voor: 'Laat er van mij gehouden worden, 



want dat is goed voor me.' En dit liet een klein meisje me zien, terwijl ze 
nog maar twee jaar was! Want ook Floortje en haar moeder hadden in 
elkaars ‘nabijheid’ invloed op elkaar.  
 
Misschien klinkt het wat ongewoon, maar denk er eens aan hoe wij als 
mensen geboren worden. Is dat niet het moment waarop je dit zo 
duidelijk ziet. Schreeuwend en huilend komen we deze wereld binnen 
met maar één hartstochtelijk beroep op onze omgeving: “Houd van mij! 
Houd mij vast, maak me warm, voed me en heb mij lief!” Als de 
omgeving niet voldoet aan dit oerverlangen, zal het kleine kind zich niet 
goed kunnen ontwikkelen. Liefdevolle nabijheid is een 
levensvoorwaarde, zoals eten en veiligheid ook  levensvoorwaarden zijn.  
De opvoeding van onze kinderen richt zich op dit leerproces: 'Houd van 
anderen, zoals je van jezelf houd.' God voedt ons met deze grondregel 
op: “Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles!” 
Nu ervoer Floortje, in mijn correctie, afwijzing. Dit verwarde haar en 
maakte haar boos. Zo klein en toch kon ze afwijzing voelen én het 
duiden! Waar kwam dit nare gevoel vandaan? Ik wist zeker dat niets in 
mij mijn dochtertje wilde afwijzen.  
Ik ken, als  volwassene, het verschil tussen afwijzen en terechtwijzen, 
maar dit verschil kende Floortje nog niet.  
Er gebeurde die ochtend meer. Een volwassene doorziet het verschil 
tussen afwijzing en terechtwijzing. Hoe volwassen was ik eigenlijk op dat 
punt? Zulke vragen komen in mijn leven vaak op als ik de invloed van 
Gods ‘nabijheid’ ervaar.  
Ik kende immers ook die stem, die zei: “Nee, Gerry, terugleggen dat 
‘mandarijntje’!...  Nee, niet nu, maar straks zal Ik je gebed verhoren.... 
Dit is echt de laatste keer hoor... nu moet je doen wat Ik je zeg.” Ik zag 
zo helder voor me hoe ik in dergelijke situaties net zo kon reageren als 
mijn kleine meidje het me hier voorhield: “Toe nou toch, veroordeel me 
niet, ik bedoelde het echt niet verkeerd?” 
En soms… soms zie ik Vader God, of iemand die veel van me houdt, me 
met een big smile uitleggen dat ik helemaal niet wordt veroordeeld of 
afgewezen, maar slechts gecorrigeerd wordt  tot welzijn van mezelf.   
‘Nabij’ jezelf zijn betekent:  goede invloed op jezelf hebben; zodanig 
jezelf op een bepaalde  weg houden dat je innerlijk kan groeien; soms 
met distantie kunnen kijken naar jezelf en tóch betrokken zijn; winst uit 
een situatie weten te halen omdat je het verschil kunt zien tussen een 
afwijzing en een terechtwijzing.  



Zo werd die ochtend er eentje van ‘nabijheid’. Het werd een simpele 
‘mandarijntjes-les’ voor twee, op twee verschillende niveau's. Het bleek 
Goddelijk onderwijs te zijn. 
   

Het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart...  (1 
Timotheüs 1: 5 NBG)  

 
 


