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Intimiteit, identiteit  
en autoriteit

Dit boek is de reisgids bij een drieluik over intimiteit, identiteit 
en autoriteit, belangrijke thema’s voor iedere christen. Intimiteit 
met God is de basis. Van daaruit ontdekken we onze identiteit 
en dat geeft ons de uitgangspositie om in autoriteit te kunnen 
wandelen. Elk volgend deel bouwt voort op het voorgaande en 
versterkt de boodschap daarvan.

Intimiteit
- Waarom kom je niet wat dichterbij?
Ieder mens is bewust of onbewust voort-
durend op zoek naar de innige omhelzing 
van een hemelse Vader. Zoals een kom-
pasnaald zich altijd naar het noorden 
richt, zo zoekt je hart voortdurend naar 
die liefde. De wereld kent vele surrogaat-
liefdes, maar echte liefde vind je alleen in 
de armen van je hemelse Vader. Niets kan die diepe hunkering 
van je hart vervullen, behalve ware vriendschap met Hem!

ISBN 9789490489229



Zo’n vriendschap vraagt ook iets van je, is niet vanzelfsprekend. 
God kent de afleidingen en onze moeite om tijd voor Hem 
apart te zetten. Toch laat Hij je niet los en blijft Hij aan je hart 
trekken. Want Hij wil zijn hart met jou delen, zoals alleen 
echte vrienden dat doen. Je hemelse Vader roept je: ‘Waarom 
kom je niet wat dichterbij?’

Identiteit
- Worden wie je bent

Een gezonde identiteit ontwikkelt zich 
in een klimaat van intimiteit met God. 
Dicht bij Hem leer je dat je tevreden mag 
zijn met jezelf. Je ontdekt wat je kunt en 
je weet wat je niet kunt, wie je bent en 
wie je niet bent. Dat geeft rust.

Iedereen wordt als origineel geboren, 
maar veel mensen sterven als kopie. Dat 
is echter niet de bedoeling! God wil dat jij jezelf bent, want 
Hij heeft jou een unieke identiteit gegeven. Je hemelse Vader 
wil dat je de beste versie van jezelf wordt. 

Misschien zijn er op dit moment twee versies van jou: de 
ene zoals God je bedoeld heeft en de andere zoals je vandaag 
bent. Je werkelijke identiteit kan zelfs diep verborgen liggen. 
Soms mis je de moed om jezelf te zijn doordat je pijnlijke  
dingen hebt meegemaakt. Of misschien moet je je ware ik 
nog ontdekken. God wil je helpen om je identiteit te vinden. 
Het is nooit te laat om te worden wie je bent! 

ISBN 9789490489236  



Autoriteit
- Wandelen in Gods kracht
Autoriteit hoort bij het christelijke leven. 
Het is belangrijk te weten dat God van 
je houdt en je een unieke identiteit heeft 
gegeven, maar zonder geestelijke autori- 
teit kun je jouw taak in het leven niet 
vervullen. Je roeping is in principe een 
onmogelijke opdracht, maar door de  
autoriteit die je in Jezus hebt, wordt het 
onmogelijke mogelijk.

Wandelen in Gods kracht is het voorrecht van iedere gelovige. 
Je beschikt over koninklijke autoriteit waarmee je allerlei 
persoonlijke problemen kunt overwinnen. En daar stopt het 
niet bij! Door de heilige Geest ben je ook in staat om anderen 
dichter bij God te brengen en zijn Koninkrijk zichtbaar te maken 
op aarde. Ontdek dus je autoriteit en doe grote dingen voor God!

ISBN 9789490489243
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Samen op reis

Daar zit je dan met je nieuwe reisgenoten. Voor je ligt het 
drieluik Intimiteit, Identiteit en Autoriteit. Het zijn de drie 
belangrijkste thema’s voor elke christen. Misschien groeit je 
verlangen alleen al bij het zien van de titels. Meer intimiteit 
met God, een sterkere identiteit en meer autoriteit in Christus. 
Het is mogelijk, ook voor jou! God verlangt ernaar je dieper 
mee te nemen in intimiteit, want daaruit vloeit al het andere 
voort. 

Deze thema’s zijn heel belangrijk voor mij en ik heb het drieluik 
dan ook met veel plezier geschreven. Ik wil niets liever dan dat 
elke christen hiermee kennismaakt. Om je daarbij te helpen heb 
ik deze ‘reisgids’ ontwikkeld. 

Drie bestemmingen
Jullie staan op het punt samen op reis te gaan. De titels van 
het drieluik geven de reisbestemmingen al prijs. Het begint 
met intimiteit. We zijn in de eerste plaats geschapen om in 
vriendschap met God te leven. Vanuit die intimiteit met God 
ontdekken we onze unieke identiteit. Je gaat jezelf door Gods 
ogen zien en zo ontdek je wie je bent! En dat leidt tot een  
geloofsleven met autoriteit. Die autoriteit oefenen we uit 

INLEIDING
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door de heilige Geest. Hij geeft ons kracht en stelt ons in staat 
om grote dingen voor God te doen. Je ziet dat elk volgend 
deel voortbouwt op het voorgaande en de boodschap daarvan 
versterkt. 

De drie boekjes zijn bedoeld voor je persoonlijke geloofs-
groei en je kunt ze ook alleen lezen. Maar het is veel krachtiger 
om het als groep aan te gaan. In het vervolg spreek ik steeds 
over ‘avonden’, maar dat slaat uiteraard op alle kringbijeen-
komsten waar deze gids wordt gebruikt: je kunt als groep  
natuurlijk net zo goed ’s ochtends of ’s middags samenkomen. 

Etappes
Elk deel van het drieluik belooft je een geweldige bestemming 
en de hoofdstukken in de boeken kun je zien als verschillende 
etappes naar die reisdoelen. Elke kringavond behandel je samen 
een hoofdstuk met behulp van een gids. Wie is die gids, Jan 
Pool? Nee, ik kan er helaas niet persoonlijk bij zijn. Je zult het 
moeten doen met een andere gids: dit boekje. Maar ik hoop 
dat ik je met behulp van deze gids toch persoonlijk kan raken. 
In het drieluik deel ik veel over mijn persoonlijk leven en zo 
ben ik toch een beetje bij de avonden aanwezig.

Reisgids
In dit boekje ga ik samen met jou op reis. Het wordt een  
bijzondere groepsreis. De vragen en opdrachten geven je 
richting en brengen je tot de kern van de boodschap, als 



SAMEN OP REIS 13

groep en als individu. En op die manier groei je in intimiteit, 
identiteit en autoriteit. 

Je gebruikt de gids op drie manieren: 

n	 Als voorbereiding: je leest thuis het hoofdstuk en maakt  
 de bijbehorende vragen en opdrachten.

n	 Als leidraad voor de avond: een leidraad, dus het is geen  
 must om de gids exact te volgen. Je kunt als kring op de  
 avond zelf bepalen welke vragen en/of opdrachten  
 geschikt zijn. De kringleider moet met het oog op de  
 tijd aanvoelen wat op een avond haalbaar is.

n	 Als je persoonlijke reisverslag: houd een notitieboek bij  
 de hand of doe digitaal verslag van je ontdekkingen.  
 Wees creatief in het vastleggen van je ideeën, ingevingen  
 en leermomenten. Je kunt er later nog veel plezier van  
 hebben.

Reisleider
Het is goed als op elke avond iemand de leiding neemt. Dat 
kan steeds iemand anders zijn. De reisgids geeft voldoende 
houvast voor deze taak.

Reisgenoten
Zoals gezegd: je gaat niet alleen op reis. Je hebt metgezellen, 
reisgenoten. Om tijdens de reis goed met elkaar op te kunnen 
schieten, is het verstandig om een paar spelregels met elkaar 
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af te spreken. Vooral omdat de reis verloopt via persoonlijke 
vragen en opdrachten. Dit zijn de belangrijkste drie regels:

n	 Waardeer ieders bijdrage.
n	 Moedig elkaar aan.
n	 Geef opbouwende feedback.

De belangrijkste vraag die mensen zich onbewust vaak stellen 
is: mag ik er zijn? Zorg er samen voor dat iedereen die vraag 
met ‘ja’ kan beantwoorden. 

Indeling van een avond
Laten we eens bekijken hoe een bijeenkomst zou kunnen  
verlopen. Je bent natuurlijk vrij om er een eigen invulling aan 
te geven. De totale duur van een bijeenkomst is in dit voor-
beeld twee uur.

ONDERDEEL TIJDSDUUR FUNCTIE

Inloop met thee/koffie 15 min. Even ontspannen op gang komen en 
bijkletsen.

Welkom en rondje 15 min. Zijn er interessante zaken uit de vorige 
bijeenkomst die nog aandacht ver-
dienen? Iedereen kan iets inbrengen.

Verwachtingsvol gebed 5 min. We richten ons op God.

Bijbel lezen We stellen het Woord centraal. Hier 
begint ook elk hoofdstuk in de reisgids 
mee.
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ONDERDEEL TIJDSDUUR FUNCTIE

Open rondje over het 
hoofdstuk

10 min. Open insteek. De kringleden krijgen 
gelegenheid iets te delen over hun 
groei/ontwikkeling in hun relatie met 
God.

Reisgids 30 min. We nemen het hoofdstuk en de vragen 
door.

Pauze 10 min. Glazen bijvullen.

Reisgids 20 min. We gaan verder met het hoofdstuk 
en de vragen.

Afsluitend gebed max. 15 min. We sluiten af en zegenen elkaar. Dat 
kan de leider van die bijeenkomst 
doen, maar je bent vrij om hier zelf 
een draai aan te geven.





hem dat alles zou kosten. De jongeling haakte af. Ik hoop en 
bid dat jij deze eerste en belangrijkste bestemming zult bereiken 
en dat je aan het eind van deze etappe kunt zeggen dat het de 
investering waard was.

Ben je klaar voor een ontdekkingsreis naar God?
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Gods verlangen

Lees: Genesis 1:27a; 2:7

Ik heb het geluk dat ik een vrouw heb die mij leerde wat  
intimiteit is. En dat heb ik ook weer aan mijn kinderen mogen 
doorgeven. Ken jij iemand die een intieme relatie met God 
heeft en voor jou een voorbeeld is?

Gods ideale relatie
Adam en Eva hebben een intieme vriendschapsrelatie met God. 
Kun je iemand noemen die ook een vertrouwelijke relatie met 
God heeft? Waaruit blijkt dat?

Zijn evenbeeld
Ik zet God in dit hoofdstuk neer als een trotse Vader die ons 
ziet als zijn meesterwerk, een kopie van zichzelf. Hoe zie jij 
God in deze fase van je leven? Ontwikkelt jouw beeld van God 
zich nog?

Keuzevrijheid
Wij mensen hebben drie belangrijke vaardigheden: denken, 
voelen en kiezen. Die laatste vaardigheid heeft er helaas wel 

HOOFDSTUK 1
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ITEIT
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toe geleid dat de zonde zijn intrede in de wereld heeft gedaan. 
Hoe kijk jij aan tegen de keuzevrijheid die God zo graag wilde?

Gods verlangen bleef
Ik noem hier een aantal geloofshelden waarmee God na de 
zondeval toch weer vriendschap sloot. Welke geloofsheld heb 
jij als voorbeeld voor je leven? Wat spreekt je in hem aan?

Tabernakel en tempel
Het was na de zondeval erg ingewikkeld om toegang te 
krijgen tot God. Je kon alleen tot Hem naderen via een  
tabernakel en een tempel met veel voorschriften. Vind jij 
het moeilijk om tot God te naderen? Leg eens uit waarom 
dat voor jou wel/niet zo is.

Jezus bracht herstel
Het lijden, sterven en opstaan van Jezus betekende de grote 
ommekeer in de geschiedenis van de mens. De weg naar 
de Vader is weer vrij, de relatie is hersteld. Heb jij weleens 
herstel gevonden in een vriendschap? Wat betekende dat 
voor je?

Bid voor elkaar om meer verlangen naar God.
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Hoe kijk je naar jezelf?

Lees: Marcus 1:9-11

Bobby Schuller begint zijn preken altijd met de volgende pro-
clamatie: ‘Houd je handen open en zeg met mij: “Ik ben niet 
wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me 
zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan 
niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of 
me te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en 
zijn liefde delen met de wereld.”’

Het begin lijkt op ons experiment uit het vorige hoofdstuk 
met ‘hebben, zijn en doen’. Kun je deze proclamatie beamen?

Ga voor deze drie stellingen eens eerlijk na of ze van invloed 
op je zijn:

n	 Ik ben wat ik doe.
n	 Ik ben wat ik heb.
n	 Ik ben wat mensen over me zeggen.

Bid dat je kunt loskomen van wat de wereld van je 
denkt of zegt.

HOOFDSTUK 2

IDENTITEIT
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Gezag als erfenis

Lees: Romeinen 8:15-19

De toon is gezet. Wat een ambitie ligt hierin besloten! Hoe 
lees jij dit?

Begrensd gezagsgebied
Wij groeien naar het beeld van Jezus, maar wij zijn niet Jezus 
zelf. Dat betekent dat we het met een beperktere mate van 
gezag en macht moeten doen. Bovendien moeten we onze plek 
kennen. Ken jij je gezagsdomein? Zo ja, kun je dit al duidelijk 
afbakenen?

Hoe word je nu een zoon?
In de natuurlijke wereld kennen we groeistadia; in de geeste- 
lijke wereld is het niet anders. Hier zie je de verschillende  
fases die je doorloopt op weg naar geestelijke volwassenheid. 
Breng voor elk geestelijk stadium de kenmerken in kaart en 
vink aan wat je bij jezelf al herkend. Vergeet daarbij niet dat 
geestelijk groei geen wedstrijd is. Ieder stadium heeft zijn 
eigen functie en charme en vereist bepaalde tijd.

HOOFDSTUK 5

AUTORITEIT
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STADIUM KENMERKEN 4

baby

kind

tiener

jongvolwassene

zoon

vader

 
Groeipijn
Het zijn soms de minder prettige omstandigheden die ervoor 
zorgen dat we overgaan naar de volgende fase. Welke momenten 
zijn voor jou achteraf leerzaam, bepalend of misschien zelfs 
beslissend geweest in je (geloofs)keuzes?

Oncomfortabele levenslessen
Het verhaal over de arenden laat ons zien dat we moeten leren 
om op God te vertrouwen. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Lees: Jakobus 1:2-5

Bid voor elkaar om groei en ontwikkeling in je geloof.

HOOFDSTUK 6



    heartlink
inspiratie en relatie
Jan Pool wil mensen raken en uitdagen om Gods hart te zoeken en 
achter Jezus aan te gaan. Dat doet hij als spreker, mentor, schrijver 
en leider van Heartlink, een netwerk van leiders met het motto  
‘verbonden met Gods hart vinden mensen elkaar’ door middel van:

 • spreekbeurten in gemeenten en conferenties
 • trainingen 
 • individuele coaching van leiders
 • teambuilding
 • boeken, mp3’s en blogs
 

Volg Jan via Twitter @janheartsync
Bezoek www.heartlink.one voor blogs en preken van Jan.
Bestel zijn boeken op www.heartlink.one of www.arrowz.org

 Heartlink
 Eksterlaan 1
 2026 XA Haarlem
 Tel. 023-5390204
 info@heartlink.one
 www.heartlink.one

Zorg ervoor dat ook vandaag 
je hart weer synchroon loopt 

met het hart van God.



BUITENSPORIGE

GENADE
Het hart van het evangelie

Gods genade bevrijdt
De krachtigste, belangrijkste en meest 
bevrijdende boodschap die ooit aan de 
mensheid is gegeven, is de boodschap van 
Gods buitensporige genade. Wij hebben 
vaak een verkeerd beeld van God, omdat 
wij onze ervaringen met mensen op Hem 
projecteren. Mensen trappen op de rem 
als we een fout maken en hen teleurstellen, 
maar God trapt dan het gaspedaal van 
zijn liefde nog verder in. Zijn genade voor ons is overweldigend, onvoorwaardelijk, 
ondoorgrondelijk, onmetelijk, onuitputtelijk en vooral buitensporig!
 De auteur legt uit wat genade is, maar ook wat het niet is. De boodschap 
van genade is namelijk prachtig, maar niet zonder risico, want je kunt het als 
excuus gebruiken om te doen wat je maar wilt. God wil juist dat we vrij zijn van 
zonde en schadelijke patronen, en zijn buitensporige genade stelt ons daartoe in 
staat. Lees dit boek en je zult nooit meer dezelfde zijn.

ISBN 9789490489250
Powerpocket, 144 pag.

INKIJKTEKST

JAN POOL is spreker, mentor, schrijver en leider van Heartlink, een 
netwerk van leiders met het motto ‘verbonden met Gods hart vinden 
mensen elkaar’. Na 21 jaar senior voorganger van Shelter Haarlem te 
zijn geweest, richt Jan zich nu fulltime op zijn landelijke bediening om 
mensen te inspireren om God te zoeken en heel dicht bij Hem te blijven. 
Jan en zijn vrouw, Marijke, zijn de trotse (groot)ouders van vier kinderen 
en vier kleinkinderen en wonen in de regio Haarlem.


