
Erkenning 
 

In ons christelijke wereldje zijn we soms bang om iemand erkenning te geven, of er 

wordt direct achteraan gezegd: “Maar alle eer aan de Heer!” 

 

Een socioloog legde mij eens uit dat er vier basisnoden zijn in ons menselijk bestaan; 

zekerheid liefde, avontuur en erkenning. De volgorde was iets anders, maar ik wil graag de 

nadruk leggen op erkenning. 

 

Zekerheid 

Ieder mens heeft behoefte aan zekerheid. We kunnen dat zoeken bij mensen, opleidingen en 

werk, maar echte zekerheid vind je toch alleen maar bij God. 

 

Liefde 

Op zekere dag ben je lief voor een verwaarloosde straathond. Je aait het dier, geeft het wat te 

eten en voor je het weet, zit je eraan vast. Hij wil niet meer weg. Iedereen heeft liefde nodig. 

De natuur van God is liefde en wij zijn immers naar zijn beeld geschapen? Liefde geven is 

belangrijk, maar liefde willen ontvangen ook. 

 

Avontuur 

Het derde punt is avontuur. Daar moest ik lang over nadenken. Uiteindelijk begreep ik dat 

iedereen, vaak al op jonge leeftijd, op zoek gaat naar avontuur. Wie vol is van de liefde van 

Jezus en vervuld is met de Heilige Geest, ontdekt dat je vanaf dat moment van het ene 

avontuur in het andere valt! 

 

Erkenning 

In een samenkomst werd ik eens geïntroduceerd met de woorden: “Dit is Kees Goedhart en 

we houden van zijn bediening”. Meteen dacht ik: zouden ze ook van mij houden? Stel je voor 

dat ik een bankier zou introduceren met de woorden: “Hier hebben we broeder Jansen en we 

houden van zijn geld.” In ons christelijke wereldje zijn we soms wat bang voor erkenning. 

Uiteindelijk is ons uitgangspunt dat wij met Christus gestorven zijn. De conclusie is dan dat wij 

zelf geen erkenning meer nodig zouden hebben. En als we die erkenning wel krijgen, wordt er 

voor alle zekerheid achteraan gezegd: “Maar alle eer aan de Heer!” Maar alle eer aan de heer!” 

is dat nodig? 

 

Jezus 

Jezus zegt in Johannes 17:22 (NBV): Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven 

hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Dat gaat voor mij gevoel lijnrecht in tegen wat God zegt in 

Jesaja 48:11 (NBV): Ik deel mijn majesteit niet met een ander. Met die laatste tekst ben ik 

opgevoed. God geeft zijn eer aan geen ander. Blijf eraf. Alle eer aan de Heer, en natuurlijk zit 

daar een enorme waarheid in. Maar toch… Stel dat iemand tegen je zegt: “Dat heb je 

fantastisch gedaan, maar ik weet dat jij dat niet deed, maar God!” Je zou na zo’n uitspraak 

kunnen denken: maar ik heb er wel hard aan gewerkt. Omgekeerd zal waarschijnlijk niemand 

tegen je durven zeggen: “Die klus heb je waardeloos uitgevoerd, maar ik weet dat jij het niet 

was, maar God!” Als mensen jou en mij prijzen, kunnen we zelf toch wel de eer daarvoor 

doorgeven aan de Heer? Dat voorkomt zeker hoogmoed, en een stuk erkenning heeft iedereen 

echt wel nodig. Ook in christelijke kring! 
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