
Handelingen 2:40
En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende:

Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.

Een fragment uit de toespraak van Petrus waarvan het maar de vraag is hoe dat vandaag zou vallen. Zou dit dan
niet het aanvankelijk effect dat zijn toespraak toen losmaakte, het diep in het hart getroffen zijn, naar alle
waarschijnlijkheid teniet doen? Want wat hij in dit gekozen tekstvers zegt, liegt er allerminst om. Wat Petrus in
dit vers doet, is niets minder dan de toehoorders kwalificeren! Hij betitelt ze als ‘verkeerd geslacht’! Je zult er
maar tussen hebben gestaan! Net diep in je hart geraakt door de samenvatting van de toespraak in de woorden
van vers 36 dat zegt: Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem én tot Here én tot Christus
gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, en dan komt er deze ‘toegift’! Dan krijgen de woorden ‘die gij
gekruisigd hebt’ wel ‘kleur’…! Bovendien, wanneer we dit fragment in de grondtekst bekijken, dan krijgt zijn
getuigenis ook nog eens een pusherig karakter! Het gebruikte werkwoord voor ‘getuigen’ houdt in de grondtekst
namelijk iets bezwerends in, terwijl het werkwoord ‘vermanen’ in de grondtekst een aanhoudend aandringen
uitdrukt.

Maar gelukkig is het Gods Geest die door en in de woorden van de toespraak van Petrus werkte! Hij overtuigt,
precies zoals Jezus van Gods Geest gezegd heeft: van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daartoe had Hij toen de
ruimte! Je kunt, beter ‘moet’ je voor onze tijd afvragen of Hij die ruimte nog wel krijgt… Hoe kijken wij naar
ons ‘mens zijn’ vandaag? Ik met en tussen de medemensen? Is het menselijk geslacht vandaag, waarvan binnen
de gemeente wat vaak het liefst gesproken wordt als zijnde ‘parels in Gods hand’ en dergelijke, anders te
kwalificeren?

Als de toespraak van Petrus - en juist het gekozen tekstfragment! - iets duidelijk maakt, dan is het wel de
noodzaak de werkelijkheid van ons ‘mens zijn’ eerlijk vanuit Gods perspectief onder ogen te zien en daarbij dan
in het bijzonder het grote gevaar te erkennen van de behoefte om in de massa op te gaan. Denken we in relatie
hiertoe alleen eens aan de negatieve uitdrukking ‘kuddementaliteit’ tot en met de verzachtende uitdrukking
‘socialisatie’. Beide keren wordt onderstreept dat het de mens eigen is ‘erbij te willen horen’. Waarbij? Wel bij
niets minder dan de wereld! En de wereld doet er alles aan je erbij te houden, dat je voldoet aan haar standaard.

De toespraak van Petrus bedoelde aan te zetten tot het ‘gij geheel anders’ zodra je zegt ‘diep in je hart getroffen
te zijn’! Het zet aan tot kosten berekenen. Diep geraakt zijn alleen is niet voldoende! Het moet komen tot een
bewust aanvaarden van het Woord, het kruis, de Gekruisigde. Hebt u dat al werkelijk gedaan? Geef Gods Geest
de ruimte en dat juist op weg naar Pasen! ‘Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht’.

Gebed
Dat ik mag beseffen dat een diep in het hart geraakt zijn op zich niet voldoende is, maar dat het gaat om een
onvoorwaardelijk kiezen voor U. En dat vraagt een berekenen van de kosten. Tussen mij en deze wereld staat het
kruis van Golgotha. Geest van God bewerk in mij een verandering van denken en een bereidheid om tegen de
stroom in te gaan. Maak Mij, Vader, aan het beeld van Uw Zoon gelijk. Uit genade, amen.


