
Mattheüs 10:39

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Waar ga ik voor? Voor die vraag stelt Jezus ons met en in dit tekstwoord. Een tekstwoord dat in een tijd
waarin - meer dan ooit - de 'Ik'-gerichtheid hoogtij viert, niet direct op bijval behoeft te rekenen. Zelfs niet
(meer) onder christenen! Het is allesbehalve overtrokken om te stellen dat de theologie het geleidelijk aan
aflegt tegen de psychologie, die meer en meer het evangelie lijkt te bepalen. 'Zelfverwerkelijking',
'zelfactualisatie', 'zelfwaardering', 'eigenwaarde' en 'opkomen voor jezelf' en wat je hier nog meer aan
gelijksoortige begrippen kunt opsommen, vertegenwoordigen inzichten die aanslaan! Menigeen zal zeggen
dat dit toch zaken zijn die heus aandacht verdienen, zolang de balans maar in het oog wordt gehouden.

Maar juist die waarschuwing ontbreekt en wordt niet gegeven in menige therapeutische sessie en zelfs niet
in de onderhand verpsychologiseerde verkondiging! Het besef ontbreekt dat de psychologie, zelfs die onder
de noemer christelijk, voor het overgrote deel teruggaat op de humanistische ideologie en als ondertoon te
vaak oosters gedachtegoed spuwt. De effecten van dat laatste doen zich uitgesproken gelden in de zojuist
aangehaalde begrippen!

In die begrippen gaat het ten diepste om je identiteit, wie je bent en zijn mag, je 'ik'. Laat Jezus nu in het
gekozen tekstvers precies aangeven hoe je als zijn schepsel kunt zijn. Wie Hij bedoeld heeft dat je zou zijn.
De balans wordt hierbij uitgemaakt door de plaats die het kruis in het leven van de christen krijgt. Gods
Woord staat dan volkomen haaks op therapieën, verkondiging en boeken die oproepen zelf aan de touwtjes
te trekken of jouw 'ik' in het middelpunt te plaatsen. Wie dat doet, zegt Jezus, verliest zijn leven. Het Grieks
geeft voor 'leven' 'ziel' weer, dat is het ik. Toen enkele Grieken tijdens Jezus' omwandeling op aarde bij
Filipus aangaven dat zij Jezus wel wilden zien, gaf Jezus een opmerkelijk antwoord dat neerkomt op: zoek
je Leven? Sterf!

Wie zich totaal overgeeft aan Jezus, vindt gegarandeerd zichzelf. De identiteit van de mens is volkomen
zoek geraakt door en tijdens de zondeval. De zonde heeft vanaf toen heel de mens en zijn bestaan
doortrokken, zo, dat zelfs als hij het goede wil doen, hij zal ervaren dat het kwade zich opdringt. In de mens
is sinds de zondeval zelfs het meest nobele besmet door de zonde. Daarom dat de Bijbel zegt dat in de mens
geen goed woont. Voor een niet christen is het Woord van Jezus, zoals geuit in het gekozen tekstvers,
onbegrijpelijk. Maar geeft Gods Woord niet aan dat het geestelijke alleen geestelijk verstaan kan worden?
Het dwaze is bij Hem wijs en het wijze dwaas. Sterven geeft leven! Gelooft u het? Wel als u praktische
kennis hebt van het gekozen tekstwoord van Jezus. Lees eens Filippenzen 3:10 en 11!

Gebed
Mag het diepe verlangen van Paulus ook ons verlangen zijn: het verlangen naar U meer en meer kennen
Here Jezus en de kracht van de opstanding en de gemeenschap aan Uw lijden, het aan Uw dood
gelijkvormig worden om zó deel te kunnen en mogen hebben aan de opstanding tussen de doden uit! Een
allesbehalve gemakkelijke weg, de weg van Golgotha. De weg van sterven aan onszelf om het door U
bedoelde leven in alle facetten te ervaren en te ontvangen. Hoe makkelijk gezegd, maar moeilijk geleefd:
sterven aan je ik. Niet meer mijn ik maar Christus in en door mij groot gemaakt! Alleen dat doet delen in en
aan de opstanding tussen de doden uit, wat niets minder inhoudt dan het delen aan de bruiloft van U, het
Lam! Dat bepaalt bij Uw wederkomst Here Jezus Christus, een moment dat al dichterbij komt en een door U
beloofde zekerheid is. Onze levende hoop in deze al donker wordende tijd. Houd U ons vast Drie-enig God,
die onze lof, eer en dank toekomt! Verheerlijk Uzelf in en door ons, om Uw Naams wil, amen.


