
Het gevecht
met de 

eenzaamheid





Symptomen van eenzaamheid:

1.Gering gevoel van eigenwaarde

2.Verlegen, sociaal onhandig

3.Onvermogen anderen te vertrouwen

4.Te bewust van jezelf

5.Angst voor afwijzing



De buurvrouw:

Het blijft een bizar idee dat ze daar al die jaren 
lag. 

Er zaten maar twee stenen tussen haar 
en mijn twee kinderen die al jaren aan de andere 
kant van de muur lagen.



Brits onderzoek:

Even schadelijk als 15 sigaretten

Gevaarlijker dan obesitas

 30% meer kans op hartaanval

 26% kans voortijdig te sterven



Lied van de eenzaamheid

o hoe je eenzaamheid
schrijnende uren
o hoe je eenzaamheid
ooit moet verduren

alleen met eigen ogen in de spiegel
je ziet een diep verdriet, je wilt het betomen
maar het is teveel, 
je voelt de tranen al komen



Lied van de eenzaamheid (2)

die pijn die vlucht
alleen nog maar voor tranen
die pijn die vlucht
alleen nog maar voor tranen

o hoe je eenzaamheid,
schrijnende ure,
o hoe je eenzaamheid,
ooit moet verduren



Twee vormen van eenzaamheid:

Emotionele eenzaamheid:
Je mist een hechte, emotionele en intieme 
band met een ander.

Sociale eenzaamheid:
Je hebt minder contact met mensen dan je 
zou willen: (sport)vrienden, familie, 
collega’s, enz.



Advocate, ziek, beperkt in mogelijkheden:

Ik krijg wel steun uit mijn omgeving, maar 
uiteindelijk zit je alleen met je verdriet en pijn. 

Sommige mensen zeggen: je hoeft niet eenzaam 
te zijn, er zijn genoeg sociale activiteiten 
waaraan je kunt meedoen. 

Dat doe ik ook wel, maar dat neemt de 
eenzaamheid niet weg. Dat is alleen maar 
afleiding, want dat intense gevoel van 
eenzaamheid, diep vanbinnen, moet je zelf 
opruimen.



Thuis voelde ik me als kind onveilig. Er was altijd 
een sfeer van ruzie en zelfs wanneer er geen 
ruzie was, was ik op mijn hoede en wachtte af tot 
de volgende ruzie uitbrak. 
Ook werd ik geslagen en – zo zie ik achteraf –
geestelijk mishandeld. 
Dus trok ik me in mezelf terug en verstopte me 
zoveel mogelijk. 
Op mijn 15e liep ik weg van huis. Weg uit die 
omgeving waarin er geen plaats was voor mij, 
zeg ik nu, nu ik terugkijk. Maar ik hield wel 
trauma’s aan die jeugdervaringen over, al had ik 
dat heel lang zelf niet door. De gevoelens van 
eenzaamheid die ik nu doorleef, komen daar 
vandaan.



De mensen hebben nooit eens aandacht voor 
mij, terwijl ik zoveel voor hen doe…

Als ik iets geef, ben ik welkom, maar als ik 
niets te geven heb, zien ze mij niet staan.



Wie voelen zich eenzaam?

 Iedereen op gezette tijden

Mensen rond de 40

Mensen van 75+

 Jongeren



Jezus Christus in Gethsemane

En hij zei tot zijn leerlingen: Blijft hier zitten, 
terwijl ik heenga om daar te bidden. 
En hij nam Petrus en de twee zonen van 
Zebedeüs mee. En hij werd zeer bedroefd en zijn 
krachten begaven hem. 

Toen sprak hij tot hen: Droefenis omduistert mijn 
ziel tot stervens toe; blijft hier en helpt mij waken. 



Jezus Christus in Gethsemane (2)

Hij ging enige schreden verder en wierp zich op 
zijn aangezicht en bad: Mijn Vader, als het 
mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbijgaan; 
doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt. 
En hij kwam bij zijn leerlingen en vond hen in 
slaap en sprak tot Petrus: Hebt gij dan niet de 
kracht één uur met mij te waken? 
(Vertaling Ogilvie)



ElGreco, Bezoeking in de tuin van Gethsemane (1590)



Mattheüs 27 : 46:

En omstreeks het negende uur riep 

Jezus met machtige stem: 

Eli, Eli, lama sabachtani? 

Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?



De vrouw van Job vraagt:

Volhardt jij nog steeds in je vroomheid? Zeg God 
vaarwel en sterf!

Job antwoordt:

Zoals een zottin spreekt, zo spreek jij. Zouden 
wij het goede van God aannemen en het kwade 
niet?

Hoofdstuk 42 : 5:

Slechts van horen zeggen had ik van U 
vernomen, maar nu heeft mijn oog U 
aanschouwd.



Eenzaamheid op aarde:

Nooit helemaal één met de ander

De ander begrijpt je nooit helemaal

De ander voelt je slecht aan

 Ieder heeft zijn eigen weg



De omkering of omstulping na de dood:

Herinneringen

Gedachten

Gevoelens



Onze nieuwe binnenwereld na de dood:

Onze geliefden

De engelen

Christus

De kosmos



Ondergang Atlantis: 10.000 v. Chr.

Dan: zeven na-Atlantische cultuurperioden: 
 elk 2160 jaar

Wij leven nu in de 5e na-Atlantische cultuurperiode: 
 1413 na Chr – 3573 na Chr
Heet Europese of Germaanse cultuurperiode
Vermogen: Bewustzijn(sziel)

Daaraan vooraf: 4e cultuurperiode: 
 747 v. Chr. – 1413 na Chr.
Heet Grieks-Romeinse 

cultuurperiode
Vermogen: verstand(sziel) 

en Gemoed(sziel)



Mens in 5e na-Atlantische cultuurperiode:

Voelt zich anders dan anderen,
Wordt individu,
Voelt zich afgezonderd van 

anderen.

Daarom: 

Mens in 4e cultuurperiode nog gedeeltelijk 
groepsmens

Mens in 5e cultuurperiode wordt individu



Veranderingen in 5e cultuur periode:

Mensen begrijpen elkaar moeilijker

Minder belangstelling voor elkaar

Duurt langer voor we elkaar kennen



Mens in 5e cultuur periode:

Eenzamer
Egoïstischer
 Individueler
Richt aandacht naar binnen, en
Sluit zich in zichzelf op



Robert Long:

Eigenlijk is iedereen zo eenzaam als wat
Al heb je een lief en een hond en een kat,
En vrienden en buren, van dit en van dat,
Eigenlijk is iedereen zo eenzaam, zo eenzaam
Eigenlijk is iedereen zo eenzaam als wat.



De weg naar de toekomst:

Verwerven van sociaal inzicht,
ofwel praktische menskunde

Vrijheid van denken

Bewustzijn van de geestelijke wereld



De temperamenten:

Het sanguinische kind, ontv, niet volh.

Het flegmatische kind, niet o, niet v.

Het melancholische kind, niet o, wel v.

Het cholerische kind, ontv. en volh.



1. De sanguinische mens: extravert, 
reageert meteen op van alles, 
springerig

2. De flegmatische mens: ergert zich 
niet zo snel, vitaal, dromers.

3. De melancholische mens: 
piekeraar, liefst alleen, diepzinnig, 
toeverlaat.

4. De cholerische mens: woede, 
enthousiast, sterk karakter, 
plichtbewust.



Vrijheid van denken:

Geen dogmatisch geloof

Geen nationalistisch denken

Geen autoriteitsgeloof

Zo ontstaat tolerantie en begrip!



Bewustzijn van de geestelijke wereld:

Heft eenzaamheid op

Kan dan op ons inwerken + Inspireren

Zo ontstaat geestelijk inzicht



Eenzaamheid wordt altijd gezien als iets 
destructiefs, maar heeft ook positieve aspecten:

1.Eenzaamheid versterkt de scherpzinnigheid, 
gevoeligheid en menselijkheid van de mens.
2.Eenzaamheid waardig doorleven maakt ons 
sterker en brengt ons dichter bij onze kern.
3.Niet de eenzaamheid is een bedreiging voor de 
mens, maar de angst voor de eenzaamheid: die 
jaagt ons steeds weer op de vlucht.
4.Eenzaamheid maakt de weg vrij voor genezing 
en voor waarachtig mededogen; zij maakt ons 
ontvankelijk voor het hart van de ander.



Eenzaamheid wordt altijd gezien als iets 
destructiefs, maar heeft ook positieve aspecten:

5. Eenzaamheid kan tot een verlichtende 
ervaring worden.

6.Door de aanvaarding van de eenzaamheid 
beginnen wij het leven en de natuur dieper en 
intenser te ervaren dan ooit tevoren.

7.De creatieve mens is vaak eenzaam, omdat hij 
in een wereld in zichzelf leeft en daarin zijn 
eigen weg gaat. 




