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IntelliMen uitdaging #25 
 
Begin niet, voordat u uitdaging #24 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1 
 
Uitdaging: Identificeer onvolwassenheid en ontwikkel volwassenheid. 
Toelichting: Paulus van Tarsus, een groot man in de geschiedenis, zei eens: 
  

“Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind.  
Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was” (1 Korintiërs 13:11) 

  
Een van de grootste klachten van vrouwen over de mannen van tegenwoordig gaat over hun onvolwassenheid… Moeders die hun 
volwassen zonen financieel ondersteunen, vrouwen op zoek naar mannen van hun leeftijd, maar vinden alleen maar jongens in 
mannenkleren (en soms zelfs dat niet), vriendinnen die klagen dat hun vriendjes te gevoelig zijn, vrouwen die opgescheept zitten met 
echtgenoten die de hele nacht videogames spelen. 
  
Nee, ze zijn niet vervelend en veeleisend. Veel mannen gedragen zich echt als kinderen. 
  
Begrijp me niet verkeerd. Het is goed om soms een beetje kinderachtig te zijn. Anders zou de ernst van het leven tot een hartaanval leiden 
in de bloei van uw leven. Maar slechts een klein beetje is goed, niet te veel. Bovendien, als ik onvolwassenheid zeg, verwijs ik naar 
kinderachtige acties, gevoelens, gedachten en gedrag. Dingen die niet geschikt zijn voor een man of een jonge man die volwassen wordt 
(of zou moeten zijn). 
  
Ik weet dat we mannen hebben die meedoen aan deze uitdagingen tussen de 8 en 88 jaar oud. Het is dus duidelijk dat een jongen van 
12 de volwassenheid van een man van 30 niet heeft, die op zijn beurt niet zo volwassen zal zijn als een man van 65 jaar. Volwassen zijn is 
zich aanpassen aan uw leeftijd en situatie, als een rijpende vrucht. Dus een ieder van ons zou volwassenheid moeten nastreven. 
  
Er is een moment waarop fruit het rijpst is. Voor en na dit moment smaakt het niet meer hetzelfde. Dit is hoe een intelligente man zou 
moeten zijn – het aannemen van de juiste houding op het juiste moment. 
  
Een IntelliMen moet denken, handelen, spreken, voelen en zich gedragen op een manier die geschikt is voor zijn leeftijd en positie. Merk 
op dat het niet alleen om de leeftijd gaat. Een getrouwde man van 25 mag zich niet gedragen als een vrijgezel van dezelfde leeftijd. 
Dezelfde leeftijd, verschillende situaties, vraagt om een verschillend niveau van volwassenheid. 
  
Dus, uw uitdaging deze week is om uw niveau van volwassenheid te evalueren en zien waar u verder moet ontwikkelen. 
  
• Wat voor soort houding, gedachten, gesprekken, gevoelens en gedrag, vereist uw leeftijd en uw situatie? 
• Hoe goed voldoet u aan uw verantwoordelijkheden? 
•  Zijn er mensen om u heen die zich frustreren door u? Zou dit kunnen komen door uw onvolwassenheid? 
• Bent u tevreden met uzelf, met de manier waarop u zich gedraagt in bepaalde situaties? 
• Hoe denkt u dat God uw volwassenheid ziet op dit moment? Denkt u dat Hij u probeert te helpen volwassener te worden, zodat Hij u 
grotere zegens en verantwoordelijkheden kan geven? 
  
Lees deze vragen niet zomaar door. Ga terug naar elk van hen en denk na over de antwoorden. 
  
Notebook: Schrijf uw gedachten op in uw notebook wanneer u over de antwoorden nadenkt. Na alle vragen bestudeert te hebben moet u 
een paar conclusies trekken over waar u uw volwassenheid moet verbeteren en welke "kinderachtige dingen" u moet weglaten. 



�
Officiële buddy: Praat met uw partner over wat u ontdekt hebt over uzelf in deze uitdaging. Deel wat u besloten hebt te doen over uw 
conclusies. 
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en deze uitdaging binnen een week af te hebben. 
Plaatsing: Na, en alleen nadat u deze taak heeft voltooid - u uw notebook hebt gekocht of een bestand op uw computer gemaakt en nadat 
u heeft gesproken met uw Officiële Buddy - plaatst u uw ervaring over deze Uitdaging op de IntelliMen Facebook of Twitter-pagina (dus 
niet op uw eigen pagina) met deze tekst: IntelliMen Uitdaging #25 klaar!: Ik verlaat de kinderachtige dingen. (Voeg eigen commentaar 
toe.) 

Links: 
www.facebook.com/IntelliMenWorld 
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)  
 

Verificatie checklist: 
☐ Ik dacht na over mijn niveau van volwassenheid 
☐ Ik noteerde de antwoorden in mijn Notebook  
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging  
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter 
  
Quote: U bent maar een keer jong, maar u kunt altijd onvolwassen zijn. - Dave Barry


