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IntelliMen uitdaging #8 

Begin niet, voordat u Uitdaging #7 hebt voltooid. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 

Uitdaging: Identificeer iets dat over u heeft geheerst en begin erover te heersen. 
Toelichting: De eerste keer dat God tegen de mens sprak, was één van de instructies die Hij hem gaf: “heerst over..” De mens was 
geschapen om over alles in de wereld te heersen, niet om door iets beheerst te worden. (LET OP: “alles” niet “iedereen”. De mens ontving 
niet het recht om over anderen te heersen. Gods idee was simpel: de mens zou Zijn vertegenwoordiger op aarde zijn. Hij zou complete 
autoriteit ontvangen om het leven op aarde te doen ontwikkelen en ervoor te zorgen. Maar ondanks al die autoriteit om te heersen over 
alles zou de mens verantwoording dienen af te leggen aan een hogere Autoriteit. Hij zou moeten erkennen dat hij God niet was – maar 
dat hij Gods schepping was.  De rest was onder de autoriteit van de mens en onderworpen aan hem (lees hierover in Genesis 1:26-31).  

Wanneer een man echter toelaat dat iets over hem heerst dan stopt hij om een “man” te worden. Hij wordt dan een dier of een slaaf van 
de persoon of ding dat over hem heerst. Zijn identiteit gaat verloren, hetzelfde geldt ook voor zijn Goddelijke roeping en aard. 

Bij deze uitdaging willen wij dat u stopt, nadenkt en evalueert of iets niet over u heerst. Hier volgen een aantal voorbeelden van dingen 
die mannen vandaag de dag over mannen hebben geheerst : verslavingen, luiheid, angst, trauma, seks, masturbatie, pornografie, slechte 
vrienden, voedsel (te veel eten), videospelletjes, twijfels, religie, wereldse filosofie, pesten, slechte gewoontes, liegen, gierigheid, mode, 
muziek, obsessie over beroemdheden, boosheid, hoogmoed, verlegenheid, negativiteit, jaloezie, angst om anderen te mishagen, 
verborgen zondes, enz. Kortom, alles wat over u heerst, controle heeft, of u domineert heeft u tot zijn slaaf gemaakt en uw waarde als man 
verminderd. Houd in gedachten dat deze problemen heel subtiel kunnen zijn. Ze bestaan misschien al zo lang dat u er gewend aan bent 
geraakt. Dus zeg niet gelijk “niets heerst over mij”. Neem uw tijd en denk nu, plaats uw gehele leven onder een vergrootglas. 

Als u dingen identificeert die heerschappij over u hebben, schrijf ze dan op in uw notitieboek. Schrijf dan naast elk ding wat u zult doen 
om daar vanaf nu over te heersen. Bekijk ook deze video, “Being a Man” en let goed op wanneer u ernaar kijkt. 

Officiële Buddy: Praat met uw partner over wat over u heeft geheerst en wat u ertegen zult doen. Als u het niet wilt openbaren dan hoeft 
dat niet. U bent niet verplicht om dit te delen. Het hangt af van het vertrouwen wat er bestaat tussen uw partner en u. Maar onthoud, als u 
iets met een betrouwbare en capabele vriend, dan wordt de strijd makkelijker. Denk hierover na. Als uw partner zich niet op zijn gemak 
voelt, respecteer hem dan, vat het niet verkeerd op. 
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #9 
Plaatsing: Post na – en alleen na dat u deze uitdaging hebt volbracht – een commentaar over wat ¨ was in deze uitdaging. Post dit op de 
IntellimenWorld Facebook of Twitter pagina, niet uw eigen pagina, en schrijf het volgende: 

IntelliMen Challenge #8 volbracht: Mijn ervaring was… (Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken.) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/ IntelliMenWorld , gebruik bij het tweeten @IntelliMenWorld 

Verificatie Checklist: 
☐ Ik heb Genesis 1:26-31 gelezen en geïdentificeerd wat mij domineert 
☐ Ik heb opgeschreven wat ik hieraan ga doen in mijn notitieboek 
☐ Ik heb de video “Being a Man” bekeken. 
☐ Ik heb gesproken met mijn partner over de uitdaging 
☐ Ik heb het gepost op Facebook/Twitter


