
4  55 Lucas 9: 18-25 

4              Je ego loslaten          Lucas 9:18-25 
 

a                      opmaat 
 
Geef  iedereen een kaartje met de vraag: 
‘Zou jij wel eens willen horen hoe de anderen jou zien?’  
Wie deze vraag met ‘ja’ beantwoordt wordt de vrager. 
 

Deze stelt achtereenvolgens de volgende vraag aan alle groepsleden: 
 

 Wie denk jij dat ik ben? 
 

We beluisteren de vragenronde zonder commentaar. 
 

Degene die de vraag aan de anderen stelde probeert nu zélf een antwoord 
te geven op de vraag: 
 

 Wie denk ik dat ik ben? 
 

 Wat ontdekken jullie bij deze pogingen om een ander in zijn ‘ik zijn’ 
te vangen? Wat maakt jou tot een ‘ík’? 
 

 Waaraan denk jij wanneer je de term ‘je ego loslaten’ of ‘ je ik 
loslaten’ hoort? 
 

b                      bijbel      Lucas 9:18-25 
 
Inleiding op de tekst 
Er zijn vier evangeliën in de bijbel te vinden. In die evangeliën wordt het 
leven, spreken en handelen van Jezus beschreven. Elke evangelist doet dat 
op een eigen manier. Mattheus, Marcus en Johannes zijn net als Jezus 
bekend met de joodse TeNaCH (zie p.6) en joods opgevoed. Alleen Lucas is 
de ‘Weg van Jezus’ pas op latere leeftijd gaan ontdekken en van oorsprong 
niet joods opgevoed. Lucas wil voor de van oorsprong niet joodse hoorders 
nu eens alles ordelijk opschrijven. Hij schrijft aan zijn vriend Theofilus 
waarom hij aan zijn evangelie begint: ‘na alles van meet af zorgvuldig te 
hebben nagevorst leek het mij goed het ordelijk voor je op te schrijven, 
beste Theofilus (Lucas 1:1 en 2). Lucas ziet het belang van verbinding met 
de andere volkeren. Jezus roept twaalf leerlingen om het koningschap van 
God te gaan verkondigen en te helen. Hij zegt hen niets mee te nemen 
maar te vertrouwen op gastvrijheid en waar je niet ontvangen wordt 
gewoon het stof van je af te schudden en verder te gaan. Een menigte 
begint Jezus te volgen en hij blijft met hen in gesprek over het koningschap 
van God. Koning Herodes raakt in verlegenheid. Hij heeft Johannes de 
Doper onthoofd en wie is dit nu weer? Met vijf broden en twee vissen wordt 
een grote menigte gevoed (5 en 2: 5xTora en Chetubim en Nebiim?). Dan 
horen we in Lucas 9: 18-25 het volgende: (hij=Jezus)   
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Lucas 9: 18-25                       ( GDB vertaling)  
18  en het geschiedde toen hij , om te bidden alleen was en de leerlingen bij hem 
waren  dat hij hen ondervroeg zeggende:  

Wie zeggen de mensen in de menigte dat ik ben? 
19  Antwoordend zeiden ze:  

‘Johannes de Doper’;  
      anderen zeggen: ‘Elia’,  
     weer anderen zeggen: ‘Eén van de profeten van vroeger is opgestaan’. 
20  En hij zei tot hen: 

En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?  
    Antwoordend zei Petrus:  

De Gezalfde van God! 
21  Hij voer tegen hen uit en beval hen dit aan niemand te zeggen, 
22  want –zei hij–  

De mensenzoon zal veel moeten lijden  
en door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden verstoten worden,  
gedood worden, en op de derde dag worden opgewekt! 

23  en hij zei tegen allen:  
als iemand verlangt achter mij aan te komen,  
dan moet hij zichzelf verloochenen  
en zijn kruis opnemen, dagelijks,- en zo mij volgen; 

24   want wie verlangt zijn ziel1 te redden die zal haar verliezen;  
maar wie zijn ziel zal verliezen omwille van mij, die zal haar redden; 

25   want wat voor profijt heeft een mens ervan  
als hij de hele wereld wint maar zichzelf verliest en in het verderf stort? 

 

 Jezus vraagt: ‘Wie zeggen de mensen in de menigte dat ik ben?’ 
Vervolgens komen daar verschillende antwoorden op.  
Welke verwachting klinkt er door uit de antwoorden? 

 Dan vraagt Jezus zijn leerlingen: ‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’ 
Wat roept het antwoord dat dán gegeven wordt op? 

 Waarom zou Jezus reageren zoals hij reageert? 
 Hoe beschrijft Jezus zichzelf? Wat zegt dat jou? 
 

Lees de verzen 23-25 nog eens door: 
 Heb je je ooit geroepen gevoeld Jezus te gaan volgen? 
 Waaraan denk je als je leest dat je je kruis moet opnemen? 
 Welke voorstelling heb je bij het verliezen of winnen van je leven (je 

ziel)? Welke beelden roept dat bij je op? 
 

Het laatste vers uit Lucas, dat we net lazen: ’Wat heeft een mens eraan 
als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of in het verderf stort?’, 
wordt ook wel als volgt vertaald: ‘Wat baat het een mens wanneer hij de 
hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel?’  

 

 Wat betekent het begrip ‘ziel’ voor jou? 
 Waardoor schaad je jezelf? 

 

 
1  Er staat psyche in het Grieks, in sommige  vertalingen wordt dat als ‘leven’ vertaald. 
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c               uit het leven gegrepen 
 
Recent was het Tom Dumoulin die liet weten dat hij het gevoel had door 
‘al zijn fans’ achterna gezeten werd om te gaan winnen. Veel mensen die 
door de massa op handen gedragen worden voelen die druk en bezwijken 
er vaak onder. Want wie ben je zelf nog als je als je alleen maar werkt en 
werkt om aan de verwachtingen van anderen te voldoen?  
Eén van de eersten die zijn aandacht in Europa op het ‘ik’ richtte was 
Descartes. Hij zei: ‘ik denk, dus ik ben’ en zag het individu als een 
autonoom wezen. Sinds de Verlichting is dat een bijna onuitroeibare 
gedachte. Voor velen is het nu dan ook vanzelfsprekend dat het individu 
een autonoom wezen is. Ook in onze ego-cultuur waar alles draait om 
zelfverwerkelijking, zelfontplooiing en opkomen voor jezelf. 
Een duidelijk voorbeeld van deze ego cultuur was laatst te horen in de 
volgende uitspraak van een politicus, die veel stemmen won: 

‘Ik wil leven dat betekent voor mij: 
    Ik wil autorijden zo hard als ik wil. 
    Ik bepaal zelf wat ik wel en niet doe. 
    Ik wil geld verdienen.’  
De ander is in deze uitspraken totaal buiten beeld. Hoogstens anoniem 
zonder naam als achtergrond voor autobouwer, wegbouwer en geldmaker 
in dienst van ‘ik’.   
 

Dat roept de vraag op: Wat is nu eigenlijk de wezenlijke relatie tussen ‘ik’ 
en de ‘wereld om me heen’, tussen ‘ik’ en de ander?  
 

Iemand die zich in zijn leven daar intens mee heeft beziggehouden is de 
joodse filosoof: Martin Buber. 
Vanuit een ‘ík gericht denken’ omarmt ook Buber in 1917 de Russische 
revolutie omdat hij meent dat joden daardoor gelijke burgerrechten zullen 
krijgen. Maar in de jaren daarna worden hem de ogen geopend als 
mensen die voor vrede en gelijke burgerrechten opkomen gemarteld en 
gedood worden.  
Deze crisistijd beleeft hij als één grote geloofservaring, als de ervaring 
van een onzegbare Tegenwoordigheid die hem de zin bevestigt van leven 
in het hier en nu, van leven in relatie tot anderen, van concreet handelen. 
Het is alsof hij in die periode - naar eigen zeggen - op een smalle bergkam 
loopt met aan weerszijden afgronden, als een nomade van het geloof, als 
Abraham vertrouwend op een onzichtbare God die beschermend meetrekt. 
 

Langzaam maar zeker komt Martin Buber erachter dat de wereld kapot 
gaat als je deze alleen vanuit het ‘ik’ benadert. Hij ontdekt dat in het 
leven van mensen het ‘jij’ voorop gaat.  
Voor Buber wordt het duidelijk dat het ‘ik’ op zichzelf - los van de relatie 
tot een’ jij’ of een ‘het’ - niet bestaat. Hij schrijft: 
‘Ik’ sta in relatie tot een ‘jij’, medemensen en al het geschapene van de 
Eeuwige. Daarop is het ‘ík’ met zijn hele wezen betrokken. 
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Eenzelfde gedachte is de basis van de Afrikaanse Ubuntu-filosofie. 
‘Ubuntu’ betekent zoveel als: ‘Ik ben, omdat jij bent.’ Pas in relatie tot 
elkaar worden we onszelf en komen we als mens tot ons recht. Het 
individu heeft de gemeenschap nodig. 
 

 In hoeverre ben je het eens met Buber dat ‘het ik op zichzelf’ - los 
van de relatie tot een ’ jij’ of een ‘het’ - niet bestaat?  

 Denkend in de lijn van de Ubuntu-filosofie: wanneer heb jij gemerkt 
dat de mensen om je heen mede jouw identiteit vormden? In 
hoeverre was dat een positieve ervaring? 

 Voel jij je doorgaans meer individu of meer onderdeel van een 
groep? En waaraan merk je dat? 

 

d                   uit de kunst 
 
De twee Frida’s van Frida Kahlo 
Bij het schilderij ‘De twee Frida’s’ van Frida Kahlo (zie p. 54) 
De kunstenares Frida Kahlo worstelde haar hele leven met de verwach-
tingen van buitenaf, met haar zelfbeeld, met wat ze de buitenwereld liet 
zien (na een ongeluk in haar jonge jaren leed ze bijna altijd pijn, maar ze 
deed zich vaak stoerder voor dan ze zich voelde) en vooral met hoeveel ze 
van zichzelf bereid was om in te leveren om de relatie met haar geliefde 
(de beroemde kunstenaar Diego Rivera). 
Die worsteling leidde tot dit schilderij. Frida heeft zichzelf twee keer afge-
beeld. De portretten lijken heel erg op elkaar, maar voor Frida zelf zijn het 
twee kanten van haar persoonlijkheid en tonen ze iets van wat ze mee-
maakte. 
Links zien we haar in traditionele kledij (waarin Diego haar graag zag) met 
bloedend hart (veroorzaakt door het verraad van haar man). Hoewel je aan 
haar gezicht niets zit, bloedt ze van binnen bijna dood.  
De tweede Frida is een onafhankelijke moderne vrouw, die haar leven in 
eigen hand neemt. Ze knipt de band met die andere Frida door en verliest 
daardoor een deel van zichzelf (of is het een deel dat ze voor Diego van 
zichzelf heeft gemaakt?) en tegelijk komt ze dichter bij wie ze zelf is. 
 

 Wat doet dit kunstwerk met je? 
 

 In hoeverre wil je aanpassen aan een ander om een vriendschap of 
liefdesrelatie overeind te houden? 
 

 Op welke momenten in je leven heb jij je pijn of verdriet verborgen 
voor anderen? 
 

 Wat gebeurt er met je wanneer je je niet kunt laten zien zoals je 
bent? 
 

Leonard Cohen zingt in een bekend lied: 
There’s a crack in everything, that’s how the light gets in. 
(In ieder ding zit een barst, dat maakt dat het licht naar binnen kan komen) 
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 Waar zie je dat terug in de wereld om je heen? 
 

 Waar kiert God jouw leven binnen? 
 

Luister naar het nummer ‘Maskers af’ van Marco Borsato: 
https://www.youtube.com/watch?v=t54QMO7y4Kw 
 

Je zou die maskers kunnen zien als een verschijningsvorm van het ego. 
Het kan spannend zijn om in het contact met anderen je maskers af te 
leggen en jezelf werkelijk te laten zien. Tegelijk brengt het een verbinding 
en verdieping die heel waardevol is. 
 

 Wanneer zet jij een masker voor? Wat heb jij nodig om je veilig 
genoeg te voelen om je maskers af te leggen? 
 

 In hoeverre zitten onze maskers ons in de weg om werkelijk in 
contact te komen met elkaar? 
 

Er is een citaat van Marty Rubin dat luidt: 
‘Behind every mask is a face and behind that face is a story’ 
(Achter elk masker zit een gezicht en daarachter ligt een verhaal.) 
 

 Hoe komt het dat wij vaak zoveel van onszelf verbergen? 
 

In Psalm 139 wordt degene genoemd die ‘ons ziet zoals wij zijn’.  
Voorbij onze maskers, voorbij ons ego. Huub Oosterhuis maakte naar 
aanleiding van die tekst een prachtig lied, zijn dochter Trijntje zong het: 
https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s 
 
 Wat betekent het voor jou dat God je ten diepste toe kent? 

 

 Hoe ga jij om met die kanten van jezelf die je moeilijk vindt? 
 

 Op welke moment heb je jezelf verrast? 
 

e                   liederen 
 

LB 941: Waarom moest ik uw stem verstaan.. Het is pijnlijk om het 
vertrouwde in en om jezelf heen los te moeten laten. Dat maakt de weg 
met Jezus bij tijd en wijle zwaar. Niet voor niets is er sprake van ‘het 
smalle pad.’ Je kunt erdoor gaan twijfelen of het wel echt de goede weg 
is. Uit dit lied klinkt de onzekerheid die ons soms kan overvallen, en het is 
een gebed om vertrouwen en Gods nabijheid op deze weg. 
LB 925: Wek mijn zachtheid weer.. Een lied over ontvankelijkheid en 
over onszelf terugvinden als kind van God. 
LB 833: Neem mij aan zoals ik ben.. Dit lied drukt het verlangen uit 
om door God ontvangen te worden zoals we zijn. En om meer en meer 
vanuit de verbinding met de Eeuwige te leren leven. 
LB 932: Rust nu mijn ziel.. Een schitterend lied over inkeer en overgave 
uit de traditie van Iona. 
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f               groepen  
 
De rol van ons ego 
In hoeverre zit ons ego ons in de weg in ons leven en ons samenleven? En 
wat is ons ego eigenlijk? 
 

Je ego zou je kunnen zien als de stem in je hoofd die de hele dag tegen je 
praat. Het is dat deel in jou dat zoekt naar goedkeuring en bevestiging, 
steeds opnieuw. 
Dat stemmetje kan zo aanwezig zijn, dat het lijkt alsof je niet meer bent 
dan dat ego. Maar eigenlijk is het maar een deel van ons en ligt het 
belangrijkste deel van onszelf daarachter verborgen. Wanneer we dat 
leren zien, kunnen we dichter bij onze kern komen. 
Het stemmetje in je hoofd maakt ons namelijk van alles wijs. Het vertelt 
je keer op keer dat je niet goed genoeg bent, dat je faalt, dat anderen 
beter zijn dan jij. Je ego maakt zich druk over van alles en nog wat: 
status, prestaties, winnen, gelijk krijgen, populariteit, angstig en onzeker 
zijn. Je ego maakt zich dan druk om zaken die je beklemmen of in de weg 
kunnen zitten. 
Het is voor je ego moeilijk om stil te zijn, om zich naar de achtergrond te 
verplaatsen, om te stoppen met de constante drang tot vergelijken en niet 
voor een ander onder te willen doen. 
En toch is dat precies wat je zou willen. Want achter al die gedachten, 
achter die opdringerige stem schuilt jouw echte persoonlijkheid. Daar vind 
je jouw authentieke karakter, je pure persoonlijkheid. Zodra je je ego in 
bedwang kunt houden zul je eindelijk inzien dat je mag zijn zoals je bent. 
Dat je wel degelijk goed genoeg bent. Je ziet dat het leven een aaneen-
schakeling van momenten is, van gebeurtenissen, die je de verbinding 
laten ontdekken met anderen en met de Eeuwige (‘ik en jij’). 
Je ziet in dat je helemaal niet zo bang hoeft te zijn. Je ontdekt dat je in 
die zin je ‘ego’ los kunt laten. Het gaat niet om: ‘ik en het’ (de indruk die 
jij op anderen op de wereld maakt), maar om ‘ik en jij’ en dat betekent 
dat jij er te midden van anderen mag zijn zoals je bent 
 

Misschien helpt Bubers visie je om het laatste vers uit Lucas dat we onder 
b lazen te gaan verstaan:    

’Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf   
verliest of in het verderf stort?’  

Dat vers dat ook wel vertaald wordt als: 
‘Wat baat het een mens wanneer hij de hele wereld wint, maar 
schade leidt aan zijn ziel?’ 

Ik denk dat dit iets heel belangrijks is: het beschermen van onze ziel. En 
dat gaat dan over het beschermen van ons diepste zelf en op een bepaal-
de manier ook over het beschermen van God.  
Een tekst die daarbij past zijn deze woorden van Etty Hillesum (de joodse 
vrouw die in Auschwitz vermoord werd, zich vrijwillig bij haar familie 
voegde en er tot haar laatste snik was voor haar medegevangenen en die 
in de oorlogsjaren een indringend dagboek bijhield): 
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’Dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige, 
waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God. 
En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de 
geteisterde harten van anderen.’ 
 

Ik vind in deze context dat woord ‘opgraven’ zo mooi. Ook in onszelf 
moeten we dat stukje vaak opgraven, want het ligt bedolven onder zoveel 
andere dingen, onder al die meningen van anderen, onder alle gedoe, 
onder onze trots en onze schaamte, onder onze angst. 
Maar het is wel waar het op aankomt: dat we dat meest kostbare deel, de 
kern van onszelf, steeds weer blootleggen. Want het is ook de plek waar 
dat vonkje van God zich schuilhoudt, de plek van het heilige, van wat echt 
is en wat telt. 
En waar wij verantwoordelijk voor zijn, dat we het steeds weer opdiepen. 
Die verantwoordelijkheid, die zielzorg, krijgt vorm wanneer we eens even 
al die stemmen van buiten (en van binnen) laten voor wat ze zijn.  
 

 Hoe kunnen we God telkens weer opgraven in onszelf en in elkaar? 
 

We moeten ons leven durven verliezen als het erop aankomt. En dan hoef 
je niet in eerste instantie aan de letterlijke betekenis daarvan te denken. 
Maar het zal wel gebeuren dat we ons eigen belang, hoe rechtmatig ook, 
opzij moeten zetten, dat we onszelf en dingen waaraan we gehecht zijn 
moeten loslaten omwille van belangen die groter zijn dan de onze, omwille 
van mensen die ons nodig hebben. Omwille van Gods rijk, zullen gelovige 
mensen zeggen. Alleen als we daartoe bereid zijn, zullen we ons leven 
redden, dat wil zeggen geen verraad plegen aan onze idealen en aan de 
belangen die groter zijn dan onszelf en die zin en inhoud aan ons leven 
geven. 
 

 Voor welke idealen of dromen ben jij bereid je eigenbelang opzij te 
zetten? 

 

De theoloog Jean Jacques Suurmond schreef in een column: 
‘In het geloof gaat het niet om bezit (niet in materiële, maar ook niet in 
geestelijke zin) maar juist om een proces van onteigening, om ruimte te 
maken voor God zelf. Het beloofde land is niets minder dan ons eigen 
leven waarin God woning wil maken.’ 
 

Niemand komt het leven ongeschonden door. Al probeer je nog zo hard 
om ongeluk te vermijden en de dingen in de hand te houden. Al is onze 
maatschappij nog zo zeer gericht op het uitbannen van ziekte en van 
ongeluk en denken we de controle te hebben over ons bestaan, uiteinde-
lijk zullen we allemaal te maken krijgen met dingen die niet gaan zoals we 
gehoopt hadden, met de ervaring van verlies en gemis. 
Jarenlang kan alles van een leien dakje gaan en dan opeens: werkloos-
heid, een mislukt huwelijk, ziekte. Je leven ligt in puin. Je verliest je 
toekomstplannen, je idealen, je bestaanszekerheid. En dat terwijl je je 
leven zo keurig op orde had en je schaapjes op het droge. Dan kan het 
voelen of je je leven verliest. 
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Maar misschien gebeurt er wel het tegenovergestelde.  En kom je door het 
verlies, door wat je los moest laten, eerder dichterbij jezelf. Bij wie je echt 
bent. Los van alle beelden die je had, los van de schijn en de buitenkant. 
Misschien leer je juist door deze ervaringen (hoe pijnlijk ook) jezelf echt 
kennen. Leer je om milder te zijn naar jezelf en naar anderen. En ontwik-
kel je oog voor datgene wat er werkelijk toe doet.  Innerlijke groei gaat 
vaak gepaard met loslaten. 
En het zou goed kunnen dat daardoor ook God meer ruimte krijgt in jou. 
Dat door de kieren Gods licht door kan breken. 
Ik moet daarbij denken aan het beeld van de dijk. In zo’n dijk moet een 
zwakke plek zitten anders zal het water er nooit doorheen stromen. 
En waar het bij een dijk de bedoeling is een doorbraak te voorkomen, is 
het in ons leven met God precies andersom. Wij zijn geschapen om iets 
van God door te laten. En om dat te laten gebeuren, moeten wij er juist 
voor zorgen dat niet alles dichtgetimmerd zit. 
 

 Door welke levensgebeurtenissen ben jij dichter bij jezelf gekomen? 
 

 Hoe zorg jij dat jij open blijft staan voor God? 
 

 Wanneer voel dat God in of door jou aanwezig is? 
 
Creatieve werkvorm 
 

Na of naast al het praten kan het verlichtend en verrassend werken om 
met een groep samen een werkvorm te kiezen bij het thema. 
 
Nodig: stapel kranten of tijdschriften, papier, scharen en lijm 
 

Maak met woorden en beelden uit de kranten en tijdschriften een 
zelfportret in de vorm van een collage: plak aan de ene kant woorden en 
beelden op die iets zeggen over wie jij echt bent en wat bij echt jou hoort. 
Plak aan de andere kant dingen die aan jou zijn gaan ‘kleven’, maar die 
eigenlijk het zicht vertroebelen op wat je ten diepste toe bent of die je in 
de weg staan om jezelf te zijn. 
Wanneer de collages klaar zijn, kun je met je buurvrouw en je buurman 
wat uitwisselen over het proces en over wat je uiteindelijk heb opgeplakt. 
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g                       kinderen 
 
Vooraf 
Het begrip ‘ego’ is voor kinderen waarschijnlijk te ingewikkeld, maar juist  
bij het opgroeien is het belangrijk en mooi om bezig te zijn met de vraag 
wat echt bij jou hoort.  
 Welke dingen doe je omdat je ze zelf echt wilt ? 
 Welke dingen omdat andere kinderen ze doen? 
 Hoor je er wel bij als je anders bent of je anders voelt? 
 Doe je mee aan alle trends?  
 Durf je iets anders te vinden dan anderen? 

 

Voor jonge kinderen (peuter- en 
kleuterleeftijd) is er het boek ‘Gewoon 
zoals je bent’ door Jonny Lambert 
uitg. Veltman uitgeverij 
 
Aan de hand van dit boek over verschillende 
dieren, kun je met de kinderen praten over 
wat er bijzonder is aan hen, dat je niet op 
een ander hoeft te lijken, want iedereen is 
speciaal en hoort erbij. 
 

   

             

                                                                                                                                     
Je kunt ook met elkaar het liedje: “Iedereen is anders” bekijken en 
beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk 
 

Of het liedje ‘Iedereen heeft talent’ van Kinderen voor Kinderen: 
https://www.youtube.com/watch?v=JaBHKXSbaog 
 

Mocht je in de kersttijd met dit 
thema bezig gaan, dan is dit ook 
een prachtig  
boek:  Het boompje, Loek 
Koopman, uitg. Christofoor. 
 

Het gaat over een boompje dat zo 
graag wil zijn als alle anderen. Maar 
uiteindelijk ontdekt hij dat hij blij kan 
zijn met wie hij is.               

   
 

Verwerking:   (benodigdheden: papier en potloden of stiften) 
Vraag de kinderen (en doe zelf ook mee) een tekening te maken met die 
dingen die echt bij hen horen en passen. 
Als de tekeningen af zijn, kunnen ze erover vertellen aan elkaar. 
Je kunt dan ook vragen of ze wel eens iets gedaan hebben wat eigenlijk 
niet bij ze paste.  
Je kunt afsluiten met de vraag of ze iets willen noemen wat ze bijzonder 
vinden aan zichzelf en waar ze blij mee zijn. 


