
 

 

 

AFWIJZING is het tegenovergestelde van wat God wil voor jou.  Van het begin tot het einde laat de Bijbel zien 

dat het Gods plan is om jou van deze  gebondenheid te bevrijden. Jij bent begenadigd in de geliefde Zoon.  

Zijn liefde voor jou is zonder voorwaarde 

Rom.5:8  Maar God bewees ons zijn Liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 

Afwijzing is een van de meest effectieve vormen van ONDERDRUKKING van Satan. 

→ Afwijzing kan een zondaar ervan weerhouden om voor zijn redding naar God te gaan 

→ En kan een christen ervan weerhouden om zijn  of haar volledige potentieel in God te bereiken; 

→ Het vernietigt en verhindert normale, harmonieuze relaties tussen familieleden, huwelijkspartners,collega’s en vrienden.  

→ Het verstoort ons beeld van God als een liefhebbende hemelse Vader die van ons houdt en die alleen het allerbeste voor ons wil 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

1. De wijze en het tijdstip van conceptie  en   2. De wijze en het tijdstip van zwangerschap  

→Ongewenste baby (onwettig of door verkrachting)  →slechte financiële situatie. →Te jong, niet klaar voor    
→Zwakke gezondheid van de moeder. →Trauma’s gedurende de zwangerschap of geboorte, waardoor de zich  
   ontwikkelende baby emotioneel beïnvloed kan worden. →De baby is verwekt nadat eerdere baby’s overleden zijn.   
→Poging tot abortus. 
 

Psalm 139:13-16 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de  buik van mijn moeder.  

14 Ik dank U voor het ontzaglijke  wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U  gemaakt hebt. Ik weet het, tot 
in het diepst van mijn ziel.   15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig  geweven in de schoot van de aarde, 
was mijn wezen  voor u geen geheim.  16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw 
boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.  
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DEEL 1 - De 10 Wortels van Afwijzing 

 

Mensen die in hun verleden bovenmatig veel afwijzing hebben ontvangen, 
...die weerspiegelen  gewoonlijk diezelfde afwijzing  naar anderen toe,  

... of ze worden als een magneet aangetrokken tot nog meer afwijzing 

 

  De 10 Wortels van Afwijzing 

 De Oorzaken van Afwijzing 
 

10 Wortel van Afwijzing 

1)   De wijze of het tijdstip van conceptie 

2)   In de baarmoeder 
3)   Het verloop van de bevalling 

4)   De baby krijgt geen band met de moeder 

5)   Een geadopteerd kind 

6)    Erfelijke afwijzing 

7)    Omstandigheden binnen het gezin 

8)    Problemen veroorzaakt door leraren of 
        schoolkameraden 

9)    Zelfafwijzing veroorzaakt door eigen gedrag 

10) Diverse oorzaken in het latere leven 

!! Afwijzing is niet het plan van God, maar 

van de vijand !!  

 

Joh. 10:10 Een dief komt alleen om te roven, te 
slachten  en  te  vernietigen, !! maar  ik ben 
gekomen om hun het leven te geven in al zijn 
volheid !!  

              



3.  Verloop van de bevalling  

-Langdurige en traumatische geboorte (kan ervoor zorgen dat iemand bang wordt voor de dood of dat ze denken altijd te 
moeten bewijzen dat ze recht op leven hebben).  
-Het kind is niet van het gewenste geslacht (het kind kan later zijn of haar mannelijke of vrouwelijke identiteit gaan 
afwijzen – jongensmeisjes). 
-Drugsverslaafde moeder (kind is lusteloos en zwak, en vaak bang om te gaan slapen indien de moeder sterft).   
-De moeder is bang voor de bevalling – het kind voelt de angst.  
 

Johannes 16:21 Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind 

geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 

 

4.    De baby krijgt geen band met zijn moeder 

-Belemmering van het krijgen van een vroege emotionele band (door afzondering vanwege ziekte van moeder of kind  

of door een geboortetrauma). 

-Langdurige afwezigheid van de moeder gedurende de eerste twee jaar van zijn leven. De scheiding veroorzaakt  

 schade, omdat het kind zichzelf als een eenheid met de moeder ziet. Afhankelijk van de duur van de scheiding blokkeert 

het kind iedere poging die de moeder doet om van hem te houden, uit “angst voor afwijzing”. 

-Het vermogen om te vertrouwen en om te weten dat ze geliefd zijn en hun eigen identiteit bij God hebben, kan 

beschadigd raken.  ..dit kan invloed hebben op de kans die het kind heeft om een relatie met God aan te gaan. 

(emotionele band met God … wantrouwen) 

-Kan er uiteindelijk ook toe leiden dat het kind op zoek gaat naar een plaatsvervangende moeder (lesbische liefde). 

-Heeft vaak een gevoel van leegte, dat gevuld wordt met verslavingen of afhankelijke relaties met mensen. 
 

Jesaja 49:15  Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?  

                           Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. 

 

5. Een geadopteerd kind   

 

-Een geadopteerd kind (is altijd een afgewezen kind)  

-Veroorzaakt gevoelens van verlating en afwijzing, en angst voor afwijzing  

-Is gedwongen om in een weeshuis te wonen of in een andere cultuur  

-Wordt naar kostschool gestuurd 
 

Psalm 27:10 Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de HERE laat mij nooit  alleen.  
 

6. Erfelijke afwijzing 

 

-Afwijzing wordt van generatie op generatie doorgeven. 

-Verschillende generaties in de familie die met alcoholisme kampen. 

-De sociale status van de familie – vele generaties financieel bankroet. 

-Zwart/Blank/Turks/Marokkaans: rassenkwesties. 

-Seksueel misbruik doorgegeven aan volgende generatie. 
 

Psalm 94:14   Nee, de HEER zal zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten.  

 

7. Omstandigheden binnen het gezin  

-Disfunctioneel gezin – een of beide ouders zijn disfunctioneel (ziekte, depressie, psychische problemen). 

-Lichamelijk, emotioneel of seksueel misbruik (enorm verwoestend)-Een zwakke vader die door zijn vrouw overheerst wordt. 

-Verwaarlozing van basisbehoeften – liefde moet verdiend worden met goed gedrag. 

-Ouders zijn niet in staat om liefde te tonen en het kind te prijzen.  

-Ouders hebben een disharmonisch huwelijk    -scheiding, uit elkaar. (als het kind onder de 12 jaar is) 

-Als de ouders ruzie maken, voelt het kind zich schuldig. 

-Jaloezie en strijd tussen broers en zussen – broer of zus is de favoriet van een of beide ouders. 

-Een gezin met een gehandicapt kind, waarbij de andere kinderen geen speciale aandacht voor zichzelf krijgen. 

of dat ze te veel verantwoordelijkheid moeten dragen. -Dictatoriaal gezag in huis -overgedisciplineerd of gecontroleerd 

-Overbeschermende moeders – het kind krijgt onderbewust mee dat het niet goed genoeg is. 

Vb.: “Dat kun jij niet, ik zal het wel voor je doen.” Het kind mag geen huishoudelijke taken doen, enz. 
 

 Matteüs 12:20  Het geknakte riet breekt hij niet af,  noch dooft hij de kwijnende vlam,  totdat het recht dankzij hem overwint.  
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8. Problemen veroorzaakt door leraren of schoolkameraden 

-Leervermogen/handicap of langzame leerling. 

–Leraren kleineren de leerlingen die niet goed kunnen studeren. 

-Pesten of uitschelden – geen vrienden. 

-Middelbare school of vervolgonderwijs: je past niet in het “populaire groepje”.  

-Verdriet in liefdesrelaties.   -Kan zich niet losmaken van de verstrengeling met de ouders.  

-Buitenlandse student wordt niet geaccepteerd in schoolvriendschappen. 
 

Psalmen 72:4  Hij verschaffe recht aan de ellendigen des volks, Hij redde de armen,  
                         maar verbrijzele de verdrukker. 

 

9. Zelfafwijzing veroorzaakt door eigen gedrag 

-Je oogst afwijzing van anderen door je eigen gedrag of manier van doen.  

-Je hebt domme beslissingen genomen en kunt jezelf niet vergeven. 

-Angst voor hechte relaties (vaak saboteer je relaties als ze te dichtbij komen). 

 De onderbewuste boodschap is: “niemand zou van mij houden als ze wisten wie ik werkelijk was.” 

-Geen interesse in cursussen op het werk (zelfsaboterend gedrag). 

-Onbezonnen relaties (hell’s angels, abortussen, enz.) 

-Je daagt de sociale regels uit door je op een manier te kleden en te gedragen die niet geaccepteerd is. (Onderbewust 

denk je … als je tegen de sociale regels ingaat, dan kun je jezelf geruststellen dat men slechts jouw uiterlijk of je manier 

van doen afwijst. Hierdoor neem je afstand van ‘persoonlijke afwijzing’.) 
 

Psalm 109:22 & 31  Ik ben verzwakt en arm, gewond in het diepst van mijn hart.  

                                       (…) hij staat de armen terzijde en redt hen uit de greep van hun rechters.  

 

10. Diverse oorzaken in het latere leven 

 

10a)  Carrière en baan  

-Succes of mislukking, in je mogelijkheden om financieel te voorzien (werkloosheid, invaliditeit).     

-Het beklimmen van de ladder (anderen krijgen de promotie, weggepest door collega’s)     

-Afwijzing door de baas of collega’s. 
 

Efeziërs 2:10     Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan 
                            van de goede daden die God heeft voorbereid. 

 

10b)  Je eigen huwelijk en relatie met familieleden  

-Onbetrouwbaarheid – je partner beheerst de financiën, of is gierig. 

-Ouder kiest de kant van het kind (tegen de andere ouder in). 

-Je eigen kinderen verzetten zich tegen je. 

-Afwijzing door je huwelijkspartner, wat tot scheiding leidt enz. 
 

Jeremia 30:17  Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen – spreekt de HEER  
                         – ook al noemt men je Verworpene en zegt men: “Naar Sion kijken we niet meer om“. 

 

10 c)  Afwijzing op latere leeftijd 

-Het niet kunnen accepteren en er niet mee om kunnen gaan dat je ouder wordt  

(rimpels, lichamelijke veranderingen) of dat je met pensioen gaat.  

-Financieel gebrek of armoede. 

-Vroege dood van man/vrouw of kinderen. 

-Chronische ziekte en hulpeloosheid. 

-Omgaan met kinderen die het huis verlaten (emptynestsyndroom).  

-Oudere kinderen die het verkeerde pad op gaan. 

 

Jesaja 46:4  Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik 
blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.  
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