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Geachte heer M.G. Van der Hoeven, 

U had gelijk inzake wat u schreef over de bekering van Jacob als weerlegging op hetgeen 
GPPB hierover durft te beweren. Alrede in de moederschoot kon de duisternis in Ezau 
het ontstoken licht des geloofs in Jacob niet verdragen. Want wat mededeel heeft de 
gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de 
duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de 
gelovige met den ongelovige? (2 Kor. 6: 14-15, Joh. 3:19-21) Hieruit bestond ten diepste de 
heilige geestelijke oorlog tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad in de schoot van 
hun moeder Rebecca (Gen. 25:22-26, Hosea 12:4). Naar mijn bescheiden mening zocht 
Jacob omtrent zijn begeerte in het verkrijgen van de eerstgeboortezegen zijn roeping en 
verkiezing ten opzichte van zichzelf vast te maken. Hetgeen hij voor zichzelf nog niet 
geheel duidelijk kon verklaren. Versta dit vanuit 2 Petrus 1:10-12 met kanttekening 44 
daarbij, alwaar staat; Vastmaken: niet ten opzichte van God, maar ten opzichte van uzelf. Dit 
ziet op het onderscheid tussen de zekerheid in het hart (Rom. 10:10), en de volle 
verzekerdheid des verstands (Kol. 2:2) na verkregen licht over ontvangen licht, geloof en 
genade. Jacob mocht de beloofde Messias met geloofsogen alrede van verre aanschouwen 
vanuit de schoot van zijn moeder, net zoals Johannes de doper van blijdschap opsprong 
in de buik van zijn moeder Elizabeth, maar deze geschonken genade moest in zijn leven 
voor zichzelf verstandelijk nog opgeklaard worden.  

Voor Bethel leefde Jacob feitelijk vanuit de vruchten des geloofs. Dit is naar mijn 
bescheiden mening ook hetgeen Alexander Comrie destijds heeft bedoeld met zijn 
habitus/actus filosofie, bedoeld als een pastorale nuance!! voor verloste zielen die hun 
verlossing vanwege bijvoorbeeld heersende leerdwalingen niet ten volle verstaan, of het 
er zelfs niet voor durven houden, waar ds. G.H. Kersten en zijn volgelingen helaas een 
geheel verkeerde on-Bijbelse kant mee zijn uitgegaan. Hetgeen Ezau heeft veracht en 
geminacht, en vervolgens verkwanselde voor een schotel linzenmoes, was voor Jacob een 
zaak van omkomen of behoudenis, een zaak van delen in het erfdeel van zijn Voorwerp 
des geloofs. Jacob kreeg zijn geschonken genade van Gods' wege bij Bethel voor het eerst 
in zijn zielenleven bevestigd, en bij Pniel later nogmaals. Ik had onlangs een kostelijke 
samenspreking (via de telefoon) met een oude pelgrim uit Pijnacker over het leven van 
Jacob. Ook hij wees mij op hetgeen Matthew Henry opmerkte over Jacob bij Pniël, lees 
maar na. De volgende dag belde hij me terug, en zei me:  "Weet je nog waar we het 
gisteren over hadden? Hier kwam den Heere des nachts bij mij op terug, toen liet Hij me 
zien dat Jacob de eerstgeboortezegen ontving in de (over)kleding van zijn oudste 
broeder." Ik was verblijd en verwonderd dat hij dit prachtige beeld nog even met mij 
wilde delen. Laat die wederspannige vermetele dwaas uit Canada, die aan een 
kwaadaardige narcistische persoonlijkheidsstoornis lijdt, maar praten hoor. Wanneer zijn 
kwaadaardige eigenliefde ontbeantwoord blijft, slaat het naar verloop van tijd om in haat. 
Een iegelijk die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.....geldt 
derhalve ook Piet Burggraaf. 

 
Hartelijke groet,  
D.J. Kleen 



KENMERKEN NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 

Narcistische persoonlijkheidsstoornis is een aandoening die vele kenmerken kent. Niet 

iedere narcist zal hetzelfde zijn of hetzelfde reageren. Het wordt vrijwel altijd gekenmerkt 

door grootheidswaanzin en extreme eigenliefde. Narcisten willen vaak alleen 

geassocieerd worden met mensen die zij zien als gelijken. De rest is in hun ogen minder. 

Een relatie met een narcist is erg moeilijk omdat narcisten niet in staat zijn zich in te leven 

en echte interesse te tonen. Bovendien kunnen zij moeilijk van anderen houden. De 

narcist is vaak zo met zichzelf bezig dat er weinig ruimte overblijft voor iemand anders. 

KWAADAARDIG NARCISME 

Wanneer spreken we nu van kwaadaardig narcisme? Als we kijken naar relaties die 

mensen hebben of hadden met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan 

kan dit kwaadaardige narcisme erg ver gaan. Een narcist is iemand die de eigenschap 

aanleert om te misleiden. Door mensen te manipuleren is het voor de narcist makkelijker 

om gedaan te krijgen wat hij wil. Een narcist kan iemand in het begin van de relatie een 

gevoel geven waardoor deze persoon emotioneel afhankelijk wordt. Probleem is dat de 

narcist niet echt liefde voor anderen kent. De narcist zal vroeg of laat toch eigenschappen 

van narcisme gaan vertonen, dit zit nu eenmaal in de aard van het beestje. Vaak is het 

dan voor de persoon waar de narcist een relatie mee heeft, het “slachtoffer”, al te laat. 

Deze is emotioneel gebonden en begrijpt waarschijnlijk niet eens waar dit gedrag 

vandaan komt. De narcist was immers altijd zo lief en charmant. 

Narcisten hebben de neiging om hun klauwen in hun slachtoffer te zetten en deze niet 

snel te laten gaan. Deze persoon danst immers naar hun pijpen en die willen ze niet kwijt. 

Zolang de narcist de juiste aandacht krijgt is hij tevreden. Krijgt hij niet de juiste 

aandacht, dan kan hij gedrag gaan vertonen wat, buiten het “standaard” narcistische 

gedrag, abnormaal is. Denk hierbij aan emotioneel misbruik, antisociaal gedrag, sadisme 

en/of paranoïde neigingen, jaloezie, ziekelijke achterdocht, het aanpraten van 

schuldgevoel en misschien wel fysiek misbruik. Allemaal met het doel de narcist 

tevreden te stellen en zijn slachtoffer te kleineren en afhankelijk te houden. 

Een relatie met een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis kan een 

zeer vermoeiende en slopende strijd zijn. Vaak komen “slachtoffers” gebroken uit een 

dergelijke relatie, niet wetende wat ze de afgelopen jaren met hun tijd hebben gedaan. 

Deze is immers verspild aan iets wat een illusie was. Kwaadaardig narcisme is gevaarlijk 

voor iedereen die er mee te maken heeft en het misbruik kan ver gaan. Lees hier meer 

over loskomen van een narcist. 

 

https://narcistischepersoonlijkheidsstoornis.nl/kwaadaardig-narcisme/ 


