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De auteur is directeur van Stichting De Vluchtheuvel en ouderling. Hij is een ervaringsdeskundige en 
kan daardoor vanuit  de praktijk  de theorie handen en voeten geven! 
Het is een goed leesbaar en leerzaam boek, dat uitnodigt om door te lezen! 
 
Er zijn 11 hoofdstukken; elke hoofdstuk eindigt met ‘Om over door te denken/praten’. Geschikt om 
persoonlijk te lezen, om in een gespreksgroep kort in te leiden en dan te bespreken, ter 
ondersteuning van het ambtelijk werk (elke kerkenraadsvergadering een hoofdstuk inleiden en 
bespreken). 
 
Ik geef enkele citaten om u uit te nodigen het boek te lezen: 
 

Hoofdstuk 1. Wie ben ik eigenlijk? Karakter, ziel en lichaam.’ Een karakter, dat heeft te 
maken met wie je bent. Hoe je denkt, voelt en waar je naar verlangt. (-) Je karakter bepaalt voor 
een groot deel hoe je in het leven staat. (-) Geen karakter is in staat God binnen te laten, maar 
ook geen karakter houdt Hem tegen (12/13). 
 
Hoofdstuk 2. Het zit nu eenmaal in mijn genen. Hoe kom je aan je karakter? ‘Veel mensen 
denken niet veel aan de invloed van de boze. Zeker niet als het gaat om karaktervorming.() Altijd 
is hij erop uit om invloed ut te oefenen op ons karakter(23). 
 
Hoofdstuk 7. God is nu eenmaal zo. Het ‘karakter’ van God. ‘We hadden het karakter van 
God, maar door de zondeval.(-) Een kind van God krijgt weer iets terug van het karakter van God 
(63). 
 
Hoofdstuk 8. We zijn het nu eenmaal zo gewend. De invloed van geloofscultuur op je 
karakter.’ Maar ‘de kleur’ van die geloofsbeleving kan, soms letterlijk , behoorlijk verschillen . (-) 
Het ‘gelijk’ van je eigen kerk wordt steeds minder vanzelfsprekend. Niet wat je gelooft, maar 
hoe je leeft krijgt steeds meer nadruk’ (66) (-) W. á Brakel: ‘De een komt tot geloof langs een 
weg met veel benauwdheid, de ander met zoveel blijdschap dat hij geen tijd heeft om met schrik 
aan zijn zonde te denken’ (71). 
 
Hoofdstuk 9. Ik ben nu eenmaal zo. Omgaan met je eigen karakter. Ontwikkel jezelf. ‘Door 
dicht bij de Heere te leven. Door als een rank in de Wijnstok Christus te blijven. Dan moet je 
geen vrucht dragen, maar dan draag je vrucht’ (86). 
 
Hoofdstuk 10. Die ander is nu eenmaal zo. Omgaan met het karakter van een ander. 
Aanvaard elkaar. Corrigeer elkaar. Waardeer elkaar.’ Dan wordt de gemeente een licht der 
wereld. Daar zullen ze van opkijken om ons heen: ’Ziet, hoe lief ze elkaar hebben.’ Dat is nog 
eens evangelisatie! (96) 
 
Hoofdstuk 11. Een nieuwe naam. Je karakter in de eeuwigheid. ‘In de hemel zullen de 
gelovigen hun eigen identiteit behouden en dus ook hun karakter. Als je in de hemel plotseling 
iemand anders zou worden, zou je in feite ophouden te bestaan’(98/99). 

 
Van harte aanbevolen. 


