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Enthousiasme is een gemoedstoestand waarbij men zich 
levendig en uitgelaten gedraagt en een grote geestdrift

en motivatie voor iets of iemand vertoont.



enkele facetten van enthousiasme:

▪ synoniemen: 
• geestdrift 
• bruisen 
• inspiratie
• vervuld - vol van 
• elan 
• vuur

▪ aanstekelijke passie

▪ het verschil tussen middelmatig en voortreffelijk



het woord 'enthousiasme'

EN-THOUS-iasme

afgeleid van EN-THEOS

EN = voorzetsel > in
THEOS > God

dus: 
enthousiasme = in God zijn



het woord 'THEOS' > God

afgeleid van het werkwoord 'plaatsen' (stellen, schikken")

theos = plaatser
ho theos = de plaatser

de (ene) GOD
= Hij die alles een plaats toewijst





Handelingen 17

25 (De God die de wereld maakte)
(...) wordt ook niet 

door menselijke handen behandeld, 
alsof Hij iets behoevend is. 

Hijzelf geeft aan allen 
leven en adem en het al.
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Handelingen 17

26 Trouwens, Hij maakte uit één, 
elke natie van mensen 

om te wonen 
op de hele oppervlakte van de aarde.
En Hij bepaalt de toegemeten tijden 
en de grenzen van hun woonplaats,
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Handelingen 17

27 om de God te zoeken, 
of zij Hem al tastende zouden mogen vinden, 

hoewel Hij zeker niet ver weg is 
van een ieder van ons.

28 Want in Hem 
leven wij en bewegen wij en zij wij...
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Handelingen 17

27 om de God te zoeken, 
of zij Hem al tastende zouden mogen vinden, 

hoewel Hij zeker niet ver weg is 
van een ieder van ons.

28 Want in Hem
leven wij en bewegen wij en zijn wij...

nl. in "de GOD"...
• Hij maakte... de wereld 
• Hij geeft... aan allen leven, adem en alles
• Hij bepaalt... de tijden en grenzen
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Romeinen 5

11 Maar dat niet alleen, 
wij roemen ook in God, 

door onze Heer, Jezus Christus, 
door wie wij nu de verzoening ontvingen.

> de God verzoent
= Hij maakt vijanden en vervreemden 
tot liefhebbers
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1Thessalonika 2

2 Ondanks dat wij 
tevoren leden en beledigd werden in Filippi, 

zoals jullie hebben vernomen, 
spreken wij vrijmoedig 

in onze God
het goede bericht van God, 

onder veel strijd.
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1Johannes 4

15 Al wie belijdt 
dat Jezus de Zoon van God is, 

God blijft in hem 
en hij in God.

= verwekt door God
▪ uit Maria
▪ uit de doden
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1Johannes 4

16 En wij hebben gekend en geloofd 
de liefde die God heeft onder ons. 

God is liefde 
en wie blijft in de liefde, 

die blijft in God 
en God blijft in hem.
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= laat nooit varen het werk van zijn handen
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extra redenen van en-thousiasme...

▪ dat het GOD is die ons verzoent, 
doet ons en-thousiast roemen in Hem!  
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extra redenen van en-thousiasme...

▪ dat het GOD is die ons verzoent, 
doet ons en-thousiast roemen in Hem!  

▪ het goede bericht van GOD 
doet ons vrijmoedig en en-thousiast spreken, 
ongeacht strijd en lijden!

▪ de belijdenis dat Jezus de Zoon van GOD is,
maakt ons en-thousiast!

▪ verblijven in de GOD die liefde is, 
maakt ons en-thousiast!


