
BOOSHEID
DE BLINDE SLOOPKOGEL VAN ONS ALLEMAAL 



“NEGATIEVE” EMOTIES
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Angst

VerdrietSchuld

Schaamte



WAT IS BOOSHEID?

• Boosheid is een prikkel die voortkomt uit een perceptie van 

onrecht of ongewenste omstandigheden/ontwikkelingen. 

• Boosheid is ten diepste een oordeel (dit verdien ik niet, dit behoor 

jij niet te doen, dit wil ik niet, etc).

• Boosheid is door God bedoeld om ons tot constructieve actie aan 

te zetten zodat shalom hersteld kan worden.



HEB JIJ EEN BOOSHEIDPROBLEEM?

Veel mensen ontkennen dat ze een boosheidprobleem hebben.

• Ze zijn blind naar hun boosheid (Jer. 17:9; Heb. 3:13)

• Ze minimaliseren hun boosheid

• Ze rechtvaardigen hun boosheid
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MATTHEUS 5:21-22

21 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht  gezegd is:  U zult 

niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden 

worden. 22 Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn 

broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie 

tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door 

de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden 

tot het helse vuur.



RECHTVAARDIGE EN ZONDIGE BOOSHEID

• God is geregeld boos op individuen of zelfs de hele mensheid in de bijbel (Ps. 

7:12).

• Het OT gebruikt 20 verschillende woorden om Gods boosheid te omschrijven

• Gods boosheid zal tot een climax komen in zijn oordeel op de laatste dag. 

• Jezus is een voorbeeld van rechtvaardige boosheid als hij de tempel reinigt (Joh. 

2:13-16; Matt. 21:12-13)

• Jezus geeft de toorn van God vrij in het breken van de zegels in Openbaring



RECHTVAARDIGE EN ZONDIGE BOOSHEID

• Sinds de zondeval is de boosheid van de mens aangetast door zonde.

• God waarschuwt Kaïn dat zonde op de loer ligt bij boosheid (Gen 4:6-7)

• Paulus waarschuwt dat satan op de loer ligt bij  boosheid (Ef. 4:26-27)



MIJN BOOSHEID IS ZONDIG WANNEER HET 
VERKEERD GEMOTIVEERD IS

• Het niet uit liefde voor God vloeit (Joh. 2:13-16; 1 Pet. 2:21-23)

• Het niet uit liefde voor mijn naaste vloeit (Matt. 22:33-34)

Elke zonde is ten eerste een schending van Gods heiligheid en eer. 

Onze boosheid moet een reflectie van deze waarheid zijn



MIJN BOOSHEID IS ZONDIG WANNEER HET 
VERKEERD GEUIT WORDT

• Het te snel wordt geuit (1 Pet. 4:8; 1 Kor. 13:4)

• Het te sterk wordt geuit (1 Sam. 14:24-45; 22:6-19)

• Het te lang wordt geuit (Ef. 4:26-27)



MIJN ZONDIGE BOOSHEID BESCHADIGT …

• Gods reputatie en eer (Matt. 5:16)

• Je relaties met anderen (Spr. 15:18)

• Je reputatie/getuigenis (Spr. 22:1)

• Je bruikbaarheid voor God (1 Tim. 4:12; 2 Tim. 2:24-26)

• Je gezondheid



DE WORTELS VAN ZONDIGE BOOSHEID

Wat ik wil
Wat ik nodig 

heb
Waar ik 

recht op heb
Wat ik 
verdien



JAKOBUS 4:1-3

1 Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze 

hier niet uit voort: uit uw hartstochten,  die in alle delen van uw 

lichaam strijd voeren? 2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U 

benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze 

niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat 

u niet bidt. 3 U bidt wel, maar u ontvangt niet,  omdat u verkeerd 

bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.



STRESSOREN DIE MIJN ZONDIGE BOOSHEID 
OPENBAREN

• Omstandigheden in mijn omgeving

• Persoonlijke beperkingen

• Andere mensen om mij heen



BEKEREN VAN ZONDIGE HARTWORTELS

• Wat ik wil → “Uw wil geschiede”

• Wat ik nodig heb → “De Heer is mijn herder, mij ontbreekt 

niets”

• Waar ik recht op heb → “U bent duur gekocht”

• Wat ik verdien → “Het loon van de zonde is de dood”



GODSVRUCHTIG REAGEREN OP MIJN 
STRESSOREN

• Vertrouw op God dat Hij soeverein is en stressoren in mijn leven 

gebruikt voor mijn geestelijke vorming (Rom. 8:28-29)

• Dank God voor de stressoren in je leven (1 Thes. 5:18; Ef. 5:20; Jak. 

1:3-4)

• Bid voor en zegen mensen die stressoren in je leven zijn (Matt. 5:44; 1 

Pet. 2:21-23)

• Verwijder onnodige stressoren in je leven



NIEUWE WAPENS LEREN GEBRUIKEN
(ROM. 12:17-21; EF. 4:22-32; JAK. 4:1-10)

• Zondige boosheid hanteert de wapens van het oude leven die wij behoren af te 

leggen (Ef. 4:22-32)

• Het afleggen van zondige boosheid betekent niet dat je niet meer vecht. Het 

betekent dat je vecht met andere wapens!

• De wapens van het nieuwe leven zijn veel krachtiger en doeltreffender (voor het 

eren van God en het liefhebben van je naaste)



EFEZE 4:20-24

20 Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 21 als u Hem tenminste gehoord 

hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 22 namelijk 

dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens  aflegt, die te gronde 

gaat door de misleidende begeerten, 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van 

uw denken, 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld 

van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.



EFEZE 4:25-32

25 Leg daarom de leugen af  en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij 

zijn immers leden van elkaar. 26 Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet 

ondergaan over uw boosheid, 27 en geef de duivel geen plaats. 28  Wie gestolen 

heeft, moet niet meer stelen,  maar zich liever inspannen om met de handen goed 

werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. 29 Laat er geen 

vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw,  

opdat het genade geeft aan hen die het horen. 30 En bedroef de Heilige Geest van 

God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag  van de verlossing. 31 Laat alle 

bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met 

alle slechtheid, 32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en  

vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.



JAKOBUS 4:1-10

1 Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw 

hartstochten,  die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? 2 U verlangt naar iets en krijgt het 

niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt 

ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. 3 U bidt wel, maar u ontvangt niet,  

omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. 4 Overspelige 

mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God 

is?  Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. 5 Of 

denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt:  De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar 

afgunst? 6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift:  God keert Zich tegen 

de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 7 Onderwerp u dan aan God.  Bied 

weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.  

Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! 9  Besef uw ellendige staat en 

treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. 10 

Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.



ROMEINEN 12:17-21

17  Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle 

mensen. 18  Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle 

mensen. 19  Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er 

staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. 20  

Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te 

drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Word 

niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.



MIJN COMMUNICATIE VERBETEREN  

• Leer verbaal i.p.v. non-verbaal te communiceren (evt dmv een brief).

• Plan een gesprek zodra beide partijen open en constructief kunnen communiceren. 

• Begin het gesprek met gebed

• Probeer d.m.v. vragen (niet beschuldigingen, etc.) de ander te begrijpen 

• Gebruik de energie van de boosheid om het probleem op te lossen, niet de persoon

aan te vallen/af te straffen/etc.

• Streef naar verzoening, vergeving, geestelijke groei van beide partijen en de eer van 

God boven het halen van je gelijk of de ander op zijn plek te zetten.

• Bevestig je liefde voor de ander. 



VERGEVING SCHENKEN

• Vergeving is de belofte om een kwaad nooit meer tegen een ander te gebruiken.

• Vergeving schenken is de voorwaarde voor het ontvangen van vergeving (Matt. 6:14-15)

• Vergeving ontvangen is de motivatie voor het schenken van vergeving (Matt. 18:21-35)


