
1Freedom Focus les 2

LES 2
REACTIES OP GEVAAR

Food

Fun

Figure out freedom

Faith
Koffie drinken en bijkletsen

Commando fight, flight, freeze

Waar ben je bang voor?

Zingen
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In deze les denken we met elkaar na over wat we doen 
als er gevaar is.
Als er groot gevaar is worden de meeste mensen bang. Maar wat gebeurt er als je bang bent? 
Ren je weg, bevries je of ga je juist vechten?

Fun 
Commando fight, flight, freeze

Zie lesmateriaal.

Figure out Freedom   
UItleg over het thema

Angst en fobie
Iedereen is wel eens bang. Dat is een normale reactie. Er is een verschil tussen normale angst en 
een fobie. Een fobie is een angst die eigenlijk vaak niet terecht of nodig is. Je hebt dan een angst 
voor wat er zou kunnen gebeuren. Je bent eigenlijk bang voor de angst.

Er zijn 418 officiële fobieën die te verdelen zijn in deze soorten:
Sociaal (bijvoorbeeld opzien tegen groepen mensen, verjaardagen, spreken in het openbaar)
Ruimte (angst om de straat op te gaan, angst voor kleine ruimtes of hoogtevrees, vliegangst)
Natuur (zoals spinnen, onweer, donker) en lichamelijk (smetvrees, bang voor bloed of wonden)

Sommige fobieën zijn onschuldig...
Ze hebben weinig invloed op je leven, zoals angst voor spinnen of vliegangst. Van andere fobieën 
kun je elke dag last hebben. Door die angst gaat het ook minder goed met je. Het zorgt voor veel 
stress. Je kunt daardoor ook minder goed functioneren, bijvoorbeeld op je werk of in contact met 
mensen.

Hoe kun je omgaan met je onnodige angsten? 
Vaak helpt het om rustig na te denken. Vraag aan jezelf waarom je je bang voelt en of dat terecht of 
nodig is. Wat is het ergste dat je kan overkomen? Vaak zul je dan beseffen dat het wel meevalt en 
dat je de situatie prima kan overleven. Zo kun je jezelf rustig maken en jezelf moed inspreken.

Eerlijk zijn tegen anderen over je angsten helpt ook. 
De ander begrijpt je gedrag dan beter en zelf ben je dan rustiger. Het is spannend om dit eerlijk te 
zeggen. Je bent bang dat die ander je gek of raar vindt. Je weet inderdaad niet van tevoren hoe de 
ander zal reageren. Toch kan het helpen.

Opdracht: Waar ben je bang voor?
Maak twee teams. Welk team raadt de juiste volgorde van de top 10 van dingen waar Nederlanders 
bang voor zijn?

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Hoge plekken 
Viezigheid 
Andere mensen 
Opgesloten zijn 
Overgeven 

Onweer 
Naar buiten gaan
Vliegen 
Spinnen 
Doodgaan
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Ook kun je je angst bestrijden door ontspanningsoefeningen te doen zoals sporten of 
rustig ademhalen. Het helpt bijvoorbeeld om je voor te stellen dat je op een mooie fijne plaats 
bent en dat je daar even echt kan ontspannen.

Er bestaan ook trainingen en cursussen om van je fobie af te komen.

Oorzaken van angst
Soms komt je angst of fobie door iets wat je vroeger hebt meegemaakt. Je bent bijvoorbeeld 
uitgelachen of gepest als kind. Of je hebt geen vertrouwen meegekregen in je jeugd en bent 
opgegroeid in een omgeving vol met angst, bijvoorbeeld door agressie in huis of oorlog. Daardoor 
kan je bang zijn geworden voor afwijzing en het oordeel van anderen, bang om te falen of bang voor 
onzekerheid.

Opdracht: Hier ben ik bang voor
Zet een kruisje in het vakje als je de angst herkent.

Soorten angsten      Ik herken het

Angst voor afwijzing

Angst voor het oordeel van anderen

Angst om te falen

Angst voor het onbekende

Je hebt naast fobieën ook angst die wel terecht is. Angst kan heel goed zijn bij de dreiging van 
gevaar. Door angst kan je gevaarlijke situatie overleven. 

Vraag: Hoe reageren jouw lichaam en jouw geest op angst?

Gevaar

 

Erge dingen gebeuren: gevaar!
Bijna elk mens maakt erge dingen mee
in zijn of haar leven, bijvoorbeeld een tragedie 
of een traumatische gebeurtenis. 
Dan is het alsof er een explosie 
van pijn plaatsvindt in je leven.
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Je leven als een bloem met blaadjes
Je kunt je leven vergelijken met een bloem. 
De blaadjes zijn dan de onderdelen van 
je leven: je lichaam, gevoelens, relaties, 
gedachten, geloof, gedrag en de maatschappij 
waarin je leeft.
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Gespreksvraag:

Wie kan een voorbeeld geven van zo’n gebeurtenis?

Vraag: Welke reactie herken je bij jezelf?

Hoe je reageert op gevaarlijke situaties heeft te maken met je zenuwstelsel. Dat gaat automatisch, 
buiten je denken om. Via je denken kan je later weer meer controle krijgen over je amygdala en je 
emoties verwerken.

Als je te maken hebt met iets ergs, bijvoorbeeld een oorlogssituatie is het logisch en normaal dat je 
heel erg bang bent. Als je nu veilig bent, mag je leren dat je niet meer bang hoeft te zijn. Het is over! 
Het kan moeilijk zijn je te realiseren dat jij veilig bent, terwijl veel anderen in jouw land dat niet zijn. 
Dat is zeker zo als je familie nog niet in een veilige situatie is.

Ontspanningsoefening: 
De cursusleidster helpt je een ontspanningsoefening te doen. 

Hoe was dat voor jou? 
Lukt het je om je helemaal veilig en ontspannen te voelen?

Reacties op gevaar: fight, flight, freeze
Je hersenen reageren meteen als er 
gevaar dreigt. Het deel van je hersenen dat 
snel reageert op gevaar heet ‘amygdala’.
De amygdala zorgt dat je lichaam meteen 
iets gaat doen. Wat je dan gaat doen is 
verschillend per mens.

Er zijn drie soorten reacties:
Vechten 
Vluchten 
Bevriezen 
Die reacties helpen ons om te overleven.
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Faith
Jezus en angst

Opdracht: Lees Marcus 14:32-41 en 46-50 

“Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette. Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Ik ga bidden. Blijf 
hier wachten tot ik terug- kom.’ 33Hij nam alleen Petrus, Jakobus en Johannes mee. Toen werd 
Jezus onrustig en bang. 34Hij zei: ‘Ik houd het niet meer uit, zo verdrietig ben ik. Blijven jullie maar 
hier, en zorg dat je wakker blijft.’ 35-36Jezus liep een klein stukje verder. Hij knielde op de grond 
en begon te bidden: ‘Vader, alstublieft! Geef dat ik niet hoef te lijden. Abba, Vader, voor u is alles 
mogelijk. Houd toch dit zware lijden bij mij weg! Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil.’ 37Jezus 
ging terug naar de drie leerlingen. Ze lagen te slapen. Hij zei tegen Simon Petrus: ‘Simon, je slaapt! 
Kun je niet eens één uur wakker blijven? 38Blijf toch wakker! Bid God om kracht, zodat je geen 
verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak.’ 39Jezus 
ging opnieuw bidden. Hij sprak hetzelfde gebed uit als daarvoor. 40Toen hij terugkwam, lagen de 
leerlingen alweer te slapen. Ze konden hun ogen gewoon niet openhouden. Ze wisten niet wat ze 
tegen Jezus moesten zeggen. 41Toen Jezus voor de derde keer terugkwam, zei hij: ‘ ‘Nu moeten 
jullie niet langer slapen en uitrusten. Het is zover. Het moment is gekomen dat de Mensenzoon 
uitgeleverd wordt aan slechte mensen.’ 46Toen grepen de mannen Jezus vast en ze namen
hem gevangen. 47Iemand die erbij was, pakte zijn zwaard. Hij raakte daarmee de knecht van de 
hogepriester, en sloeg zijn oor eraf. 48Jezus zei tegen de mannen die hem vastgrepen: ‘Jullie 
zijn hier gekomen met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Alsof ik een gevaarlijke 
misdadiger ben! 49Elke dag was ik in de tempel om de mensen uitleg te geven over God. Jullie 
zagen mij daar, maar jullie hebben mij niet gevangengenomen. Want het moet gaan zoals het verteld 
wordt in de heilige boeken.’ 50Toen lieten alle leerlingen Jezus in de steek. Ze vluchtten weg.”

Gespreksvragen:

Waarom was Jezus bang?
Hoe zie je dat Jezus bang was?
Wat deed Jezus toen Hij bang was? Wie hielp Hem? Wat kan jij daarvan leren?
Hoe reageerden de vrienden van Jezus op het gevaar? Wat is het verschil met Jezus?

Follow-up 
Doorpraten in je eigen groep

In de kleine groep willen we elkaar helpen om iets te doen met wat we geleerd hebben. 
Veranderenkost tijd en daar hebben we elkaar bij nodig.

Findings 
Dit heb ik geleerd

Iedere les is er eerst ruimte om iets op te schrijven van wat je geleerd hebt of wat je wilt onthouden. 
Iets dat belangrijk is voor jou nu. 
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Future steps
Welke stap wil jij nu zetten?

Misschien vind je iets moeilijk en wil je daar mee aan de slag. Of misschien was je de afgelopen tijd 
blij met iets en wil je dat blijven doen. Waar wil jij mee door? Schrijf het hieronder op.

Je mag gaan proberen de dingen die je hierboven op hebt geschreven te gaan doen. Hoe wil je het 
gaan doen? Misschien wil je iets oefenen met de groep. Of je gaat thuis iets veranderen. 

Wie of wat gaat jou daarbij helpen?

Deel je plan met elkaar. Hebben de anderen nog tips? De volgende les mag je vertellen of het 
gelukt is.

Finish: 
Afsluiting
Gebed aan het einde van de bijeenkomst.

Facets of Freedom
Samenvatting van de les

In deze les heb je geleerd over angst. Soms is angst goed, maar soms kan angst je ook 
belemmeren om vrij te zijn. Je hebt geleerd over hoe mensen reageren op angst en dat je je mag 
ontspannen.

Forward
Hier kan je thuis over nadenken

Jesaja 41:10 Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand

Dit is je huiswerk

Ga deze week eens na in welke situaties jij je helemaal ontspannen voelt.
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