Relatieproblemen

Negeren of
trotseren
Vooraf

G

ezien de om vang van dit onderwerp zullen we ons hier
m oet en beperken t ot enkele hoofdlij nen. I n het vervolg
van deze syllabus kunnen verschillende aspect en nog
nader worden t oegelicht. De bedoeling van deze schet s is
slecht s om een handreiking t e geven bij het herkennen
van relatieproblemen.

Voorbeelden uit de Bijbel

S

inds de zondeval van de m ens in de hof van Eden
(Genesis 3) zij n relat ieproblem en onverm ij delij k. De zonde
van Adam en Eva heeft niet alleen invloed op hun eigen
relatie en hun gezin.
I n Genesis 19 lezen we bij voorbeeld hoe in het gezin van
Lot de onderlinge relat ies flink verst oord zij n. Het bot ert
niet t ussen Lot en zij n vrouw en t ussen Lot en zij n beide
docht ers. Uiteindelij k verliest Lot zij n vrouw en plegen zij n
dochters incest met hun vader.
Het voort rekken van één van de zonen boven de andere
kinderen zorgt in de gezinnen van Abraham en I saäk en
Jacob voor de nodige spanningen en problem en ( Genesis
21, 27 en 37).
Eli, de hogepriest er, is geen voorbeeldige vader. Zij n
falend vaderschap is oorzaak van problem en in zij n eigen
gezin en in het heiligdom van Silo (1 Samuël 3).
Er zouden m eer bij belse voorbeelden genoem d kunnen
worden. Alle voorbeelden lat en ons zien hoe onopgelost e
problem en leiden t ot een breuk in relat ies. Met alle
gevolgen van dien.
Gelukkig laat de Bij bel ons ook zien hoe de Here Jezus
m et relat ieproblem en om gaat. Hij gaat er niet om heen,
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m aar zoekt naar oorzaken. Treffend voorbeeld is het
gesprek m et de vrouw uit Sam aria ( Johannes 4 vers
1- 42) . Ze is vij f keer get rouwd geweest en m et de m an
waarm ee ze nu leeft lij kt ze ook niet gelukkig t e zij n.
Jezus laat zien dat Hij haar leven kent en wij st haar op
haar dieperliggende (geestelijke) nood.

Relaties onder druk

S

panningen in een relat ie zij n m eest al ongewenst , m aar
onverm ij delij k en nodig om op elkaar t e leren afst em m en.
Relat ies kunnen onder druk kom en t e staan door
verschillende factoren:
Afstemmingsproblemen: beide part ners brengen in
een relat ie hun eigen ont wikkeling, norm en en waarden,
gewoont en en eigenaardigheden m ee. Wanneer deze
niet op elkaar worden afgest em d wordt het t ouwt rekken
wie zijn zin krijgt.
Te genva lle nde ver w a cht in gen: karakt ert rekken van
de ander kunnen uit groeien t ot onoverkom elij ke
barrières. Je dacht m isschien dat j e de ander wel zou
kunnen veranderen. Nu weet j e w el bet er: het lukt j e
niet.
I nt er ne crise s als gevolg van pest en, incest , affect ieve
verwaarlozing, st agnerende rouw, of oud zeer kunnen
een relatie onder spanning zetten.
Ex t e r ne cr ises als verlies van een kind ( eenderde van
de huwelij ken st randt na het overlij den van een kind) ,
verlies van werk of gezondheid.
Ontwikkelingscrisis: bij elke overgang naar een
andere levensfase verandert j e relat ie. De kom st van
kinderen t est de kwalit eit van j e relat ie en de st erkt e
van j e liefdesband. Maar ook het lege nest kan j e
relat ie onder druk zet t en. Na al die j aren kom j e elkaar
weer tegen.
Verschillen t ussen m an en vrouw:
em ot ionele
behoeft en,
uit ingen
verwachtingen en gevoelens.

in geaardheid,
van
liefde,

Herkennen van problemen

H

eel wat relat ieproblem en kom en voort uit onopgeloste
conflict en. Ze kunnen leiden t ot een breuk in j e gezin. Nu
kun j e problem en negeren zonder ze op t e lossen in de
hoop dat ze uit eindelij k vanzelf zullen verdwij nen - denk
aan de st ruisvogel, die bij gevaar zij n kop in het zand
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st eekt . Je zult echt er pij nlij k t ot de ont dekking kom en, dat
als j e j e problem en niet aanpakt ze alleen m aar erger
zullen worden en dat ze zicht baar worden binnen en
buit en j e gezin. Je kunt problem en ook t rot seren , door ze
aan te pakken en ze - met hulp van anderen - proberen te
overwinnen.

R

elat ieproblem en
manieren:

openbaren

zich

op

verschillende

gebrek aan vertrouwen (op anderen en God);
verminderd wederzijds respect;
afnemende openheid tegenover elkaar;
ontbreken van tijd voor en met het gezin;
ruzies;
afwijken van (christelijke) normen en waarden.

Ongezonde reacties

D

e gezondheid van een relat ie wordt niet zozeer bepaald
door het vermijden van conflicten alswel door het oplossen
ervan. I edereen zal verschillend reageren op conflict en:
passief, act ief, assert ief of agressief. Van belang is echt er
hoe j e daarop reageert : pathologisch ( m et abnorm aal
gedrag) of therapeutisch (door ze op een gezonde wijze op
te lossen).

P

at hologsiche react ies op onopgelost e conflict en kunnen
zich uiten in de vorm van:
ontkenning;
overdreven angst;
razernij of driftaanval;
lichamelijk geweld;
sexueel misbruik;
kindermishandeling;
alcoholmisbruik;
eetverslaving;
emotionele stoornis;
verwaarlozing van gezinsrelaties;
ontrouw;
(echt)scheiding;
zelfmoord.
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Adviezen

A

ls j e gevraagd wordt om adviezen t e geven en j e hebt
er één, geef dat gerust . Verwacht echt er niet dat j e advies
wordt
opgevolgd.
Op
die
m anier
blij ft
de
verant woordelij kheid waar ze hoort : bij degene m et het
probleem . Door spaarzaam m et oplossingen te kom en,
doe j e een appèl op het verst and en gevoel van de ander.
Daarnaast voorkom j e uit put t ing bij j ezelf, om dat j e st erk
meeleeft en nieuwe oplossingen moet bedenken.

W

anneer m en eerlij k wil zij n t egenover God, t egenover
zichzelf en t egenover de ander, wanneer m en open wil
st aan voor Gods wil en w anneer m en bereid is
veranderingen in een relat ie t ot st and t e brengen, zal m en
in st aat zij n relat ieproblem en en - conflict en op t e lossen.
Daarbij m ag m en vragen om de hulp van Gods Geest .
Gebed om en geloof in goede oplossingen geven daarbij
rust en vertrouwen.

E

en aant al adviezen of handreikingen voor de
bet rokkennen bij het zoeken naar goede oplossingen
zouden kunnen zijn:
erken dat er een probleem is;
evalueer de ontstane situatie;
respecteer de ander;
laat je wrok varen;
benader het probleem positief;
pak problemen één voor één aan;
train jezelf in positieve eigenschappen;
bevorder de onderlinge communicatie;
begin - zo nodig - opnieuw in je relatie.

Valkuil en vuistregel

H

et is een kunst om als wij kt eam lid geen part ij t e kiezen
ondanks alles wat j e hoort en ziet als j e in gesprek bent .
Je kunt part ij dig worden op grond van herkenning of
vanuit em ot ionele bet rokkenheid. Wees j e daarvan bewust
en benoem dat t act vol. Bedenk dat iem and- in- problem en
er ( bewust of onbewust ) op uit is om j e t ot bondgenoot t e
m aken. Wanneer j e part ij kiest voor de één, ben j e de
ander kwij t . Som s kan het niet anders. I n dat geval kun j e
de hulp inroepen van een m ede- wij kt eam lid dat
(emotioneel) beschikbaar is voor de ander.
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Kom

niet t e snel m et pasklare oplossingen; laat de ander( - en)
zelf oplossingen bedenken. Het is belangrij k j e eigen grenzen

in de gat en t e houden in wat j e wel en niet kunt .
Bem iddelen in relat ieproblem en is specialist enwerk .
Daarom is het verst andig om gem eenteleden zo snel
m ogelij k door te verwij zen naar een ( christ elij ke)
hulpverleningsinst elling. Zeker als j e ziet aankom en dat
een t ijdsinvest ering van j e gevraagd wordt die j e niet kunt
waarm aken en/ of als j e m erkt dat j e m et gezond verst and
en gevoel niet verder komt.

H

oudt cont act , ook wanneer iem and doorverwezen is;
professionele hulp st opt een keer; het is goed als
gemeente betrokken te blijven.
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