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Eerder verschenen titels 
van Jan Pool

Leven onder invloed

Droom in uitvoering

Hrtsync 

Help, ik ben een man

Buitensporige genade



Ik draag dit boek op aan Shelter Haarlem, 
al 35 jaar mijn geestelijke familie.

Marijke en ik hebben zo veel liefde, steun, 
bemoediging en vreugde van jullie ontvangen. 

Dank jullie wel! 

We vonden het een voorrecht dat we 
jullie de afgelopen 21 jaar als voorgangersechtpaar 

hebben mogen dienen. We gaan nu een nieuwe tijd in, 
maar we blijven nauw met jullie verbonden. 

En laten we samen heel dicht bij die geweldige, 
liefdevolle en trouwe God blijven!



Aanbevelingen

Intimiteit is niet alleen de titel van dit prachtige boek, maar 
ook het thema van het leven van Jan Pool. Als ik Jan ergens 
gepassioneerd over heb horen spreken, dan is het wel intimiteit 
met God. Tranen vullen zijn ogen als we spreken over de 
oneindige liefde van God de Vader. Jan heeft zijn passie vertaald 
in dit prachtige boek. Het zal je helpen groeien in je relatie 
met God.

 - David de Vos
  Directeur en oprichter, Stichting Go and Tell    

Eindelijk een boek dat mij helpt om te wandelen met God, in 
plaats van allerlei waarheden over mij uit te storten. Jan Pool 
legt heel concreet uit hoe je meer van God leert houden en Hem 
beter begrijpt. Zeg ’s eerlijk: is het met jouw omgang met God 
vaak niet droevig gesteld? Zou je nu niet eens anders willen? 
Lees dan dit boek. Het zal je beeld van God voor altijd verande- 
ren en je echt doen groeien in je intieme omgang met Hem.

 - Hans Maat
  Directeur, Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse kerk



Jan Pool toont je in dit boek op uitnodigende en inspirerende 
wijze de weg naar een intieme wandel met God. De lange tijd 
dat ik Jan nu mag kennen, heb ik hem dit in zijn leven zien 
uitleven. Wat hij hier schrijft, is wat hij leeft. Dit boek is dan 
ook geschreven vanuit een rijke ervaring en met een diepe 
passie die jou zal inspireren om intiem met God te leven.  
Ik beveel dit boek van harte bij je aan en zie al uit naar deel 
twee van dit drieluik. 

 - Daniël Renger
  Voorganger, Evangelisch Centrum Europoort, Rotterdam
  Algemeen secretaris, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Jan Pool neemt je in dit boek mee op zijn persoonlijke ont-
dekkingstocht naar meer intimiteit met God. Ik merk al 
lezend dat hij me daarbij echt bij de hand neemt en ook mij 
dichter bij Gods hart brengt. Hij zegt daar zelf over: Dan  
gebeurt er niet iets spectaculairs, maar daar ervaar je een geweldige 
rust van binnen. Dat herken ik, iedere keer als ik Gods uit-
nodiging aanneem om dichter bij Hem te komen. Lees dit 
boek biddend en God zal je er door zegenen!

 - Ds. Ron van der Spoel
  ‘Ambassadeur van de Vervolgde Kerk’ / Trainer, Open Doors
  Consulent, Jethro Foundation
  Raadslid gemeente Amersfoort namens de Christen Unie



Intimiteit, identiteit 
en autoriteit

Dit boek is het eerste in 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?
Je bent geschapen voor intimiteit met 
God. Ieder mens is bewust of onbewust 
voortdurend op zoek naar de innige om- 
helzing van een hemelse Vader. Zoals een 
kompasnaald zich altijd naar het noorden 
richt, zo zoekt je hart voortdurend naar 
die liefde. De wereld kent vele surro- 
gaatliefdes, maar echte liefde vind je alleen in 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 vanzelfsprek-
end. 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.

Je hemelse Vader wil graag dat jij 
jezelf bent. Hij heeft je nooit gevraagd 
om iemand anders te zijn. Gods plan voor jou is dat je de beste 
versie van jezelf wordt, maar op dit moment zijn er misschien 
twee versies van jou, de een zoals God je bedoeld heeft en de 
ander zoals je vandaag bent. 

Je echte identiteit ligt soms diep verborgen. Door alle pijnlijke 
dingen die je hebt meegemaakt, ontbreekt dan de durf om 
jezelf te zijn. Of je weet gewoon niet meer wie je nu werkelijk 
bent. Maar met Gods hulp kun je je identiteit vinden. Het is 
nooit te laat om te worden wie je bent! 

ISBN 9789490489236  
Verschijnt najaar 2016



Autoriteit
- In Gods kracht wandelen
Wij hebben dankzij het plaatsvervangende 
werk van Jezus een bijzondere positie 
van geestelijke autoriteit gekregen. Die 
autoriteit oefenen we uit door de heilige 
Geest, die ons leert wat onze autoriteit 
inhoudt en hoe we daarmee omgaan. De 
heilige Geest is onze metgezel en vriend. 
Hij geeft ons kracht en stelt ons in staat 
om grote dingen voor God te doen!

In Gods kracht wandelen is het voorrecht van iedere zoon 
en dochter van de grote Koning. Je hebt koninklijke autoriteit 
waarmee je allerlei persoonlijke problemen overwint, maar 
daar stopt het niet! Door de heilige Geest zijn we ook in staat 
om anderen dichter bij God te brengen en maken we zijn 
Koninkrijk op aarde zichtbaar. De bekrachtiging van de Geest 
is daarom essentieel voor iedere christen! 

ISBN 9789490489243
Verschijnt voorjaar 2017



Inleiding

Een tijdje geleden klonk er op een van mijn gebedswandelingen 
voortdurend een stem in mijn hart. Ik herkende die stem. 
Het was de stem van God. En die stem vroeg: ‘Waarom kom 
je niet wat dichterbij?’

De vraag klonk niet veroordelend of verwijtend. Het was niet 
bedoeld om me te vertellen dat ik iets verkeerds had gedaan. 
Nee, het was een stem vol liefde: God nodigde mij uit. Het was 
alsof Hij mij uitdaagde om op een nieuw niveau van intimiteit 
met Hem te komen. Prachtig nietwaar? Dat is toch iets waar je 
verlangen naar uitgaat? Je zou verwachten dat ik heel enthousiast 
op die uitnodiging zou ingaan. 

Maar toch aarzelde ik ... het leek wel alsof ik bang was. Bang 
om bepaalde dingen te moeten loslaten. Ik besefte dat mijn 
leven weleens radicaal zou kunnen veranderen als ik op die uit-
nodiging in zou gaan. Ik dacht: het zal mij veranderen, het zal de 
dingen die ik doe veranderen, het zal mijn prioriteiten veranderen… 
En daar zag ik tegen op. 

Uiteindelijk ben ik wel ingegaan op de uitnodiging van God. 
Ik had moed verzameld en zei: ‘Ja, Heer, dit is wat ik wil. Ik wil op 
een nieuw niveau van intimiteit komen, wat de prijs ook is. Help 
me om mijn leven met U anders in te richten, zodat ik dichter bij 



U kan komen. Ik ben bereid om dingen los te laten en af te leggen. 
Ik wil samen met U het avontuur aangaan. Ik geef mijzelf aan U 
over. Hier ben ik.’

Er gebeurde niets spectaculairs. Ik had geen speciale ervaring 
met God. Er kwam wel een heel diepe rust vanbinnen. Ik had 
ook niet het gevoel alsof er nu heel veel van mij gevraagd werd 
door God. Hij vroeg geen bijzondere prestatie van mij. Het 
enige wat ik daarna deed, was mijzelf elke dag opnieuw aan 
Hem overgeven en meer tijd nemen om ‘met Hem te zijn’.

Misschien stelt God die vraag ook wel aan jou: ‘Waarom kom 
je niet wat dichterbij?’ Want Hij verlangt naar jou! Je bent 
geschapen om in diepe verbondenheid met God te leven, om 
een relatie met Hem aan te gaan. In die relatie mag je Hem 
leren kennen als je Schepper, je Heer, je Redder, je Vader. 
Maar ik geloof dat God ten diepste vooral je beste Vriend wil 
zijn. God wil jou niet op een afstand, Hij wil je heel dicht bij 
zich hebben. 

God is altijd op zoek naar vrienden met wie Hij zijn hart kan 
delen. Maar Hij laat het aan onszelf over in hoeverre we Hem 
willen toelaten in ons leven, zoals de Bijbel zegt: Ga dichter naar 
God toe, dan komt Hij dichter bij u (Jak. 4:8 GNB). Ik hoop van harte 
dat het lezen van dit boek je dichter bij God zal brengen!

− Jan Pool
 Haarlem, mei 2015
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Gods verlangen

Voordat ik in 1979 tot geloof kwam, werkte ik als fysio- 
therapeut in het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. Ik leek 
voor de buitenwereld een ‘leuk’ leven te hebben met drank 
en vrouwen, maar vanbinnen was er een enorme leegte. Door 
teleurstellingen in relaties wilde ik absoluut nooit trouwen, 
zelfs niet samenwonen. Ik heb zelfs een moment overwogen 
om me te laten steriliseren, omdat ik niet het risico wilde 
lopen een kind in deze zinloze wereld neer te zetten. 

En toen ontmoette ik Marijke, een mooie verpleegkundige, 
waar ik verliefd op werd. Zij was christen en sprak over God, alsof 
ze Hem persoonlijk kende. Marijke was de eerste persoon die ik 
tegenkwam in mijn leven die in intieme verbondenheid met God 
wandelde. Ze sprak met God en Hij sprak ook met haar. Ik had 
geen christelijke achtergrond en begreep daar helemaal niets 
van. Maar op de een of andere manier raakte het mij diep. 

Hierdoor maakte ik op 22 augustus dat jaar de keuze om mijn 
leven aan God te geven. Mijn leven kreeg een enorme wending. 
Ruim vier maanden later trouwde ik met de vrouw die me bij 
Jezus had gebracht. En zij leerde me om een intieme relatie met 
God op te bouwen. In die eerste jaren van ons huwelijk werd zo 
de basis gelegd voor mijn wandel met God. 

HOOFDSTUK 1
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Marijke schonk mij ook vier prachtige kinderen: Bart, Naomi, 
Judith en Elise. Je kan je wellicht voorstellen wat de geboorte 
van mijn kinderen voor emoties in mij losmaakte. Ik, die met 
plannen had gelopen om me te laten steriliseren, werd vader! 
Mijn kinderen hebben me enorm veel vreugde gebracht. Ze zijn 
inmiddels volwassen, maar ik vind het nog steeds geweldig 
om de vader te zijn van deze vier mooie, lieve kinderen. 

Toen ze nog jonger waren, nam ik elk van mijn kinderen 
apart een paar dagen mee op vakantie. Dat deed ik in het laatste 
jaar van de basisschool, voordat ze naar de middelbare school 
gingen. Ze mochten zelf een bestemming in Europa kiezen. 
Deze vakantie had als doel om mijn band met ieder van hen te 
verstevigen en ze voor te bereiden op de middelbare school. We 
waren dan een aantal dagen onafgebroken bij elkaar en spraken 
ongedwongen over allerlei zaken zoals seksualiteit, alcohol, 
drugs, groepsdruk en nog veel meer.

Zo wilde Judith graag naar Zuid-Engeland. Dat is een prachtig 
deel van Engeland met indrukwekkende landschappen en een mild 
klimaat. Het wordt daarom ook wel de Engelse Rivièra genoemd. 
We verbleven in een traditionele herberg in een klein Engels 
dorpje. Op de tweede avond daar, besloten we na het avondeten 
nog een stuk te wandelen. En terwijl we door dat prachtige, 
glooiende landschap wandelden, sloeg ik mijn arm om Judiths 
schouder en zij sloeg haar arm om mijn middel. We zeiden geen 
woord tegen elkaar. Ik genoot intens en op een bepaald moment 
kreeg ik tranen van geluk in mijn ogen. Toen ik mijn gezicht naar 
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Judith keerde, zag ik dat zij ook zachtjes huilde. Ik zei niets en 
we liepen zo de ondergaande zon tegemoet. Na een poosje vroeg 
ik haar waarom ze huilde. Ze zei: ‘Ik voel me zo gelukkig, papa!’ 
Toen zei ze: ‘U huilt ook!’ Ik antwoordde: ‘Ja, ik voel me ook intens 
gelukkig.’ 

Later dacht ik: zo moet het in het paradijs geweest zijn, zo 
heeft God met Adam en Eva gewandeld!

Gods ideale relatie
We gaan even terug naar het begin van de menselijke geschiedenis 
en nemen een denkbeeldig kijkje in het paradijs, ook wel de hof van 
Eden genoemd. In die tuin was alles zoals God het oorspronkelijk 
bedoeld had. In het paradijs zien we hoe Gods ideale relatie 
met de mensen eruitzag: Adam en Eva kenden God en spraken 
met Hem. In het begin, toen alles nog goed was, hadden ze 
een intieme vriendschapsrelatie met God. 

Die vertrouwelijke omgang met God is ook het doel van ons 
leven; om die reden heeft God ons geschapen. Uiteraard is het ook 
van belang dat we in Hem geloven en Hem gehoorzamen, maar 
God heeft ons in de eerste plaats gemaakt om een vertrouwe- 
lijke relatie met Hem aan te gaan. 

Zijn evenbeeld
Hoe zal dat gegaan zijn bij de schepping? We lezen hoe God eerst 
een grote tuin maakte, met duizenden bloemen, planten en bomen, 
met fladderende vlinders, zoemende bijen en fluitende vogels. 
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Daar was Hij al zeer tevreden over, maar Hij had nog een 
groot, onvervuld verlangen. Want waar het God allemaal om 
begonnen was, de climax van zijn schepping, de kroon op zijn 
werk, kwam pas toen Hij een wezen naar zijn gelijkenis schiep: 
niet zomaar een tuinman, maar een persoon die op Hem leek: 
de mens. 

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en 
blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend 
wezen.
- GENESIS 2:7 (HSV)

Hij vormde de mens uit stof – hoe deed Hij dat? Ik stel me zo 
voor dat God is neergeknield, wat aarde heeft genomen en 
dat vermengd heeft met water en dat Hij toen als een potten-
bakker is gaan boetseren, terwijl de engelen vol bewondering 
toekeken. Hij maakte eerst een romp met aan beide kanten 
armen. Daaronder boetseerde Hij de beide benen. En als laatste 
vormde Hij het hoofd, met twee ogen, twee oren en een neus. 
Terwijl God zo bezig was, keken de engelen met ingehouden 
adem toe. En opeens zagen ze het: God maakte een kopie van 
zichzelf. Zijn laatste meesterwerk was de mens!

God schiep de mens als zijn evenbeeld, 
als evenbeeld van God schiep Hij hem.
- GENESIS 1:27a 
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Hij is vast om hem heen gelopen toen Hij klaar was. Oh, wat 
was Hij blij, trots, verrukt! Hij had geen oog meer voor de rest 
van de schepping. Hij zag alleen nog maar de mens. En Hij 
heeft ongetwijfeld woorden gesproken als: ‘Mens, wat ben je 
mooi! Mens, wat ben je geweldig! Mens, Ik houd van je.’

God had zo naar dit moment verlangd! De mens was een 
schepsel dat Hij kon liefhebben, iemand met wie Hij zijn hart 
kon delen. De mens was de persoon aan wie Hij zichzelf wilde 
openbaren en die Hij deelgenoot van zijn plannen wilde maken. 

Keuzevrijheid
In die prachtige tuin die God voor Adam had aangelegd, en 
even later ook voor Eva, waren talrijke vruchtbomen om van te 
eten. Midden in de tuin plaatste God de boom van het leven 
en de boom van de kennis van goed en kwaad. 

God gaf de mens er een duidelijke instructie bij. Hij zei: 

‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis 
van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’
- GENESIS 2:17 

Waarom plaatste God een boom in de tuin waarvan de mens 
vervolgens niet mocht eten? Wat was daar de logica van? 

Dat had alles te maken met het gevaarlijke geschenk dat God 
de mens had gegeven: keuzevrijheid. God wilde dat de mens 
Hem uit eigen vrije wil zou volgen en naar Hem zou luisteren 
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vanwege zijn liefde voor God, en niet omdat hij niet anders kon. 
Zonder keuze is er immers geen sprake van echte liefde. Liefde 
kan je onmogelijk afdwingen – dat weten ouders ook. Een goede 
ouder dwingt zijn kinderen niet, maar geeft hun juist een eigen 
verantwoordelijkheid en de ruimte om in vrijheid te kiezen.

Zo wilde ook God geen robots die alleen maar opdrachten uit 
konden voeren. Gods verlangen ging uit naar mensen die vanuit 
liefde met Hem wilden leven. Omdat liefde het mooiste is dat er 
bestaat, omdat God zelf liefde is, gaf Hij daaraan de voorkeur, 
ondanks de risico’s die dat met zich mee zou brengen. Vandaar 
dat God de mens de gelegenheid gaf om zelf te beslissen of hij 
wel of niet naar Hem zou luisteren en of hij wel of niet een relatie 
met Hem wilde aangaan. 

Maar op een dag klonk er een misleidende stem, die zei: ‘Wees 
onafhankelijk, je hebt God niet nodig. Je kan het wel alleen af.’ 

De slang verleidde Adam en Eva om van de boom van de 
kennis van goed en kwaad te eten, precies datgene wat God ver-
boden had. Vanaf dat moment kwam de zonde tussen God en de 
mensen in te staan. Nadat ze gezondigd hadden, voelden Adam 
en Eva zich schuldig en zij schaamden zich dat ze naakt waren. 
Hun schuldgevoel maakte dat zij zich voor God probeerden te 
verstoppen. Wanneer God dan later in de hof wandelt, horen ze 
Hem roepen: ‘Waar ben je?’ (Gen. 3:9).

Wat moet er door God heen gegaan zijn. Wat een intense 
teleurstelling, wat een verdriet. Hij wilde zichzelf zo graag aan 
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de mensen geven, Hij wilde hen liefhebben, en dan dit … Ik denk 
dat God die woorden wanhopig uitgeschreeuwd heeft: ‘Adam, 
Eva, waar zijn jullie?’

Gods verlangen bleef
Toch bleef God onverminderd verlangen naar vriendschap, 
naar contact. Hij bleef zoeken naar mensen met wie Hij een 
liefdevolle relatie aan kon gaan. En soms vond Hij die. Van 
Henoch wordt gezegd dat hij leefde in nauwe verbondenheid 
met God. Hetzelfde wordt van Noach gezegd. Abraham wordt 
een vriend van God genoemd, Mozes sprak met God persoonlijk, 
zoals een mens met een ander mens spreekt. David was een 
man naar Gods hart.

Maar het was voor God niet mogelijk om zoals in het begin 
te midden van zijn schepping te wandelen en te genieten van 
het contact met de mens. Het was onmogelijk om met zijn over- 
weldigende tegenwoordigheid onder de mensen te zijn. 

Tabernakel en tempel
Hierin kwam een kleine verandering toen Mozes de tabernakel 
oprichtte. God kon daardoor opnieuw dicht bij de mensen zijn, 
weliswaar nog heel beperkt, in een kleine ruimte, omringd 
door vele ceremoniën en toegankelijk voor maar een enkeling, 
maar de afstand was kleiner geworden. De tabernakel was een 
grote, draagbare tent, die bestond uit drie onderdelen: het 
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voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Tussen het 
heilige en het heilige der heiligen hing een groot gordijn: het 
voorhangsel. 

Alleen Mozes en later de hogepriester hadden toegang tot 
het heilige der heiligen. In deze achterste ruimte stond de ark van 
het verbond. Dit was een rechthoekige houten kist, ongeveer 
één meter vijfentwintig lang, vijfenzeventig centimeter breed en 
vijfenzeventig centimeter hoog, volledig overtrokken met goud. 
Aan elke hoek zat een gouden ring. De ark kon gedragen worden 
met draagstokken, die eveneens overtrokken waren met zuiver 
goud. In de ark lagen de stenen tafelen met de tien geboden die 
door God aan Mozes waren gegeven. 

Op de ark lag een deksel van puur goud. Dit deksel heette het 
verzoendeksel. Op dit deksel bevonden zich twee gouden engelen- 
figuren, cherubs genaamd, met hun vleugels uitgespreid naar 
boven, zodat zij het hele verzoendeksel bedekten. Wanneer God 
met Mozes wilde spreken, deed Hij dat vanaf de plek tussen de 
cherubs op het verzoendeksel (Num. 7:89). 

De tabernakel was Gods huis op aarde. Toen de bouw voltooid 
was, vervulde Gods heerlijkheid de tent: 

Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting, en de heerlijkheid 
van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting 
niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van 
de HEERE de tabernakel vervulde.
- EXODUS 40:34-35 (HSV)
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Bijna vijfhonderd jaar later bouwde koning Salomo een tempel, 
die de plaats innam van de tabernakel als centrum van aanbid-
ding. Ook de tempel werd door God vervuld met zijn heerlijk- 
heid (2 Kron. 5:13-14). Maar de toegang tot God was nog steeds 
heel complex. God kon zich als heilig God niet buiten de tempel 
bewegen, want dat zou desastreuze gevolgen hebben gehad 
voor de mensen en dat was het laatste wat God wilde. Er 
kon geen rechtstreeks contact zijn, omdat de zonden van de 
mensen in de weg stonden.

Jezus bracht herstel
Met de komst van Jezus veranderde alles. Uit pure liefde voor 
ons mensen, gaf de Vader het liefste wat Hij had: zijn Zoon. 
Jezus kwam volledig vrijwillig naar onze wereld. Hij nam de  
straf op zich die wij als mensen verdienden. Omdat God recht- 
vaardig is, kon Hij onze zonden niet bedekken met de mantel der 
liefde. Het zou onrechtvaardig zijn als ze niet bestraft werden. 
Juist omdat God rechtvaardig is, was het lijden en sterven van 
Jezus noodzakelijk. Iemand moest de straf op zich nemen. En 
omdat God niet alleen rechtvaardig is, maar ook zo oneindig 
liefdevol, was zijn Zoon bereid om te lijden en te sterven voor ons. 

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar 
dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening 
te brengen voor onze zonden.
- 1 JOHANNES 4:10
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