


Stress en burn-out
Een bijbels perspectief



Onze gestresste wereld
● Ondanks onze moderne gemakken en zekerheden, leven 

we in een tijd van toenemende stress en 
emotionele/psychische vermoeidheid.

● Het woord “stress” dateert uit 1936 en komt van het 
Latijnse woord “stingere” (aandraaien)

● De statistieken tonen aan dat klachten rondom stress 
en burn out toenemen.

● Enkele stressgerelateerde stoornissen zijn: nervositeit, 
overspannenheid, depressie, burn-out, 
(stressgerelateerde) maculadegeneratie en 
angststoornissen, posttraumatische stressstoornis acute 
stressstoornis 
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Stress: goed en slecht



Waar komt onze stress vandaan?

● Spanningen en zorgen thuis
● Grote veranderingen in het leven
● Hoge verwachtingen van mensen/sociale media  
● De werkplek
● Prestatiegerichte samenleving
● Gebrekkige gezondheid
● Sociale onveiligheid (Je kan niemand vertrouwen)
● Wereldproblematiek



Stress in de bijbel

● Psalm 25:17 De benauwdheden van mijn hart hebben 
zich wijd uitgestrekt, bevrijd mij uit mijn angsten.

● 2 Korinthe 6:4. Maar in alles bewijzen wij onszelf als 
dienaars van God, in veel volharding: in verdrukkingen, 
in noden, in benauwdheden,

● Markus 14:33-34 En Hij nam Petrus, Jakobus en 
Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer 
angstig te worden; en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is 
zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak.



Burn-out

● Burn-out kan ontstaan wanneer iemand gedurende een 
langere periode bovenmatige stress ervaart.

● Burn-out uit zich o.a. in vermoeidheid, slapeloosheid, 
verminderde concentratie/productie, irritatie, 
lichamelijke problemen en paniekaanvallen.

● Dit zijn de rode lampjes op het dashboard die aangeven 
dat er iets mis is onder motorkap!



Geestelijke Burn-out

● Ook in de gemeente van Jezus Christus is er sprake van 
burn-out.

● Veel burn-out ontstaat onder voorgangers en andere 
leidinggevenden in de gemeente

● Alleen al in de VS verlaten per jaar 1500 pastors de 
christelijke bediening. Burn-out is een van de 
belangrijkste redenen.

● Morele fouten van voorgangers (b.v. ontucht, 
alcoholmisbruik) zijn vaak manieren om de stress en 
teleurstellingen van het leven te ontvluchten.



Stress en verkeerd denken

● Stress is onvermijdelijk, maar vaak creëren we extra 
stress die God niet bedoeld heeft voor ons leven.

● De extra stress die we ervaren komt voort uit verkeerde 
denkwijzen en motivaties in het hart.

● Door ons eigen hart te inventariseren kunnen we 
eventuele verkeerde denkwijzen en afgoden 
ontmaskeren die ervoor zorgen dat we onnodige stress 
ervaren.



De afgod van hoogmoed

● In hoogmoed kunnen we onszelf sterker inschatten dan 
we werkelijk zijn. 

● In hoogmoed verwerpen we de realiteit dat we nietig, 
zwak en beperkt zijn (en dat we slaap, rust en 
ontspanning nodig hebben).

● In hoogmoed kunnen we denken dat wij onvervangbaar 
zijn of dat wij de enige/beste zijn die een bepaalde 
taak, verantwoordelijkheid of rol kunnen vervullen.

● In hoogmoed kunnen we perfectionistisch zijn en 
onszelf geen gevallen steekje toelaten. 

● In hoogmoed leven we uit eigen kracht en onafhankelijk 
van zijn geestelijke voorzieningen



De afgod van mensenvrees

● Mensenvrees streeft naar het applaus, de goedkeuring, 
de waardering, het respect, etc. van anderen.

● Mensenvrees streeft om de verwachtingen van anderen 
(of de veronderstelde verwachtingen van anderen) waar 
te maken. 

● Mensenvrees werkt hard aan een imago naar buiten toe 
en draagt maskers om de ware gesteldheid van het hart 
te tonen.



De afgod van mammon en begeerte

● De mammon beheerst veel van de westerse wereld, 
waardoor mensen “workaholics” worden om een 
bepaalde standaard van leven te bekostigen of om 
rijkdom te bezitten.



Een verkeerd Godsbeeld

● Strenge God: Een verkeerd Godsbeeld kan leiden tot 
een prestatiegericht leven dat gedreven is door angst 
voor God of schuld tegenover God. 

● Zwakke/onverschillige God: Een verkeerd Godsbeeld 
kan leiden tot emotionele bezorgdheid en frequente 
paniek omdat de omstandigheden volledig uit controle 
lijken te zijn



Een verkeerde verwachting

● Verkeerde verwachtingen van andere mensen
● Verkeerde verwachtingen van het christelijke leven
● Verkeerde verwachtingen van het christelijke huwelijk
● Verkeerde verwachtingen van de christelijke gemeente
● Verkeerde verwachtingen van de christelijke bediening



Psalm 131

1. Een pelgrimslied, van David.
HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,
mijn ogen zijn niet trots,
ook wandel ik niet in dingen
die te groot en te wonderlijk voor mij zijn.
2. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust
en tot stilte gebracht,
als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,
mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is.
3. Israël, hoop op de HEERE,
van nu aan tot in eeuwigheid.



Mattheus 11:28-30

28. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en 
Ik zal u rust geven.
29. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig 
ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.



Lukas 10:40-42

40. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij 
erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet 
aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch 
tegen haar dat zij mij helpt.
41. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u 
bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.
42. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel 
uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.



De weg van herstel

● Groei in de ware kennis van God
● Wees nederig van hart
● Vorm je identiteit in God ipv mensen of prestatie
● Leef voor Gods eer alleen
● Bepaal je roeping en prioriteiten en leer daarbuiten nee 

te zeggen
● Leer zitten aan de voeten van Jezus
● Werk en leef in totale afhankelijkheid van God
● Hanteer een sabbatprincipe
● Zet (sociale) media en schermen uit
● Ontwikkel hechte vriendschap en gemeenschap
● Schenk je lichaam slaap, beweging, goede voeding en 

ontspanning


