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Gezamenlijk gebed
Geef mij een kaars - uw Geest, o God,

nu ik afdaal in de diepte van mijn eigen wezen.

Toon me de dingen die verborgen zijn.

Neem me mee naar de bron van mijn bestaan

en noem me mijn wezen en mijn naam.

Geef me vrijheid om te groeien 
zodat ik mijn echte ik kan worden,

de vervulling van het zaad dat U

in mij plantte toen ik werd gemaakt.

Uit de diepte roep ik tot U, o God.
— Journey to Wholeness Programma

samen: 



Laat jezelf zien

Je
bent heilig
geheiligd
en absoluut uniek.



Je bent geboren 
om je gaven te geven
liederen te zingen
verhalen te vertellen.

Laat jezelf zien



En als jij die niet geeft
zal de wereld ze dus verliezen.
Jij alleen kunt ze geven
niemand anders kan dat 

voor jou doen.

Laat jezelf zien



En lieverd,
luister, want dit is belangrijk.
Deze verwonde wereld
heeft alle liedjes nodig
die we uit de lucht kunnen plukken 
elk verhaal helpt ons onthouden.

Laat jezelf zien



Zij heeft elke gave nodig,
groot en klein,
en ja,
lieverd,
deze dankbare wereld is blij,
elke keer als we moedig
trouw zijn aan onszelf 
en aan onze gaven.

Laat jezelf zien



En daarom,
lieverd,
omarmen we het lied
en het verhaal
en al onze gaven.

Laat jezelf zien



Omdat de wereld 
zo’n behoefte heeft

en omdat de wereld 
zich uitermate verheugt

en omdat er niets triester is
dan deze wereld te verlaten
zonder jezelf echt te laten zien.

Laat jezelf zien



Bouw de 
vreugdetank 





Moment 

van 

waardering



Relationele circuits



Relationele circuits

hersteld door:
• Waardering
• Afstemming
• Vormgeving

(belichaming)



geliefd wet gemeenschap

echt ik

onecht ik kan het 

echte ik
bedekken

pijn  aanpassing

aanpassing 

vermindert pijn

en schept

onecht ik

pijn  aanpassing

Voortdurende

aanpassing 

vergroot steunen 

op onecht ik 
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schaduw



Het echte ik

grootsheid
schaduw



schaamte
genezende schaamte 
= bereidheid om

• te kijken
• verantwoordelijkheid te nemen
• te kiezen voor groei

genezende schaamte ontkracht 
het onechte ik – onze schaduw



kijken

innerlijke 

reis

verantwoordelijkheid nemen

positieve
kenmerken

Overontwikkelde
kenmerken

negatieve 
kenmerken

Onderontwikkelde
kenmerken

©Maria Caruso



kijken

Innerlijke 

reis

kies voor groei

wat ik kan controleren

wat ik niet kan controleren
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Het echte ik

grootsheid
schaduw



Laat jezelf zien
Je

bent heilig

geheiligd

en absoluut uniek.

Je bent geboren 

om je gaven te geven

liederen te zingen

verhalen te vertellen.

En als je die niet geeft

zal de wereld ze dus verliezen

Jij alleen kunt ze geven

niemand anders kan dat voor jou doen.

En liefste,

luister, want dit is belangrijk

Deze verwonde wereld

heeft alle liedjes nodig

die we uit de lucht kunnen plukken 

elk verhaal helpt ons onthouden. 

Zij heeft elke gave nodig,

groot en klein,

en ja,

liefste,

deze dankbare wereld is blij,

elke keer als we moedig

trouw zijn aan onszelf 

en aan onze gaven.

En daarom,

lieverd,

omarmen we het lied

en het verhaal,

en al onze gaven.

Omdat de wereld zo’n behoefte heeft

en omdat de wereld 

zich uitermate verheugt

en omdat er niets triester is

dan deze wereld te verlaten

zonder jezelf echt te laten zien.



veiligheid zekerheid

geliefd wet gemeenschap

kijken

innerlijke 

reis

overgeven

loslaten

omarmen

zowel/

als

zijn

liefde
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veiligheid zekerheid

geliefd wet gemeenschap
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innerlijke 

reis
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‘Na afloop 
plaatste Samuel 

een steen en 
niemde die 

Eben-Haëzer. 
‘Want,’ 

verklaarde hij, 
‘tot hier toe 

heeft de HEER 
ons geholpen’

1 Samuel 7:12



Come Thou Fount of Every Blessing

Come Thou Fount of every blessing
Tune my heart to sing Thy grace;
Streams of mercy, never ceasing,
Call for songs of loudest praise
Teach me some melodious sonnet,
Sung by flaming tongues above.
Praise the mount! I'm fixed upon it,
Mount of God's unchanging love.

Here I raise my Ebenezer;
Hither by Thy help I'm come;
And I hope, by Thy good pleasure,
Safely to arrive at home….

…Jesus sought me when a stranger,
Wandering from the fold of God;

He, to rescue me from danger,
Interposed His precious blood.

O to grace how great a debtor
Daily I'm constrained to be!
Let that grace now like a fetter,
Bind my wandering heart to Thee.
Prone to wander, Lord, I feel it,
Prone to leave the God I love;
Here's my heart, O take and seal it,
Seal it for Thy courts above.


