
Exodus 23:2a
Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen.

Dit tekstwoord wordt Nieuwtestamentisch ‘vertaald’ door de apostel Paulus in Romeinen 12:2. Hij schrijft daar:
[e]n wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij
moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Wanneer je de beleving van wie zich in deze tijd christen noemt, toetst aan deze woorden vanuit zowel het Oude als
het Nieuwe Testament, dan moet je vaststellen dat theorie en praktijk inmiddels voor velen nogal schrijnend zijn
gaan verschillen! Immers, waarin onderscheidt de christen van vandaag zich nog van de niet-christen, wanneer het
gaat om de praktijk van het leven? De christen heet mondiger te zijn geworden, wat inhoudt, dat hij zich niet meer
alles laat gezeggen door niet alleen de predikant of voorganger, maar ook niet door het Woord, dus God. Het
Woord is immers tijdgebonden gebleken volgens die gemiddelde predikant en intussen zelfs veel voorgangers? Het
vraagt aanpassing…  En zo kwam geleidelijk aan de wereld, waarvoor de kerk aanvankelijk een Woord had,
diezelfde kerk binnen. Bijbelse normen en waarden zijn, dan wel worden, geleidelijk aan ingewisseld voor die
welke (ook) in de wereld gelden. Ofwel, de christen vandaag wordt, zoals Paulus het simpelweg noemt,
‘gelijkvormig aan deze wereld’. En dat is nu precies hetgeen waarvoor hij, overeenstemmend met Mozes,
waarschuwde! Wie evenwel toch vast wil blijven houden aan Gods Woord, plaatst zich, naar het dan heet, zelf
buiten de gemeenschap. En wie wil dat nu graag… Er bij (willen/moeten) horen, wordt immers zelfs al het kind op
velerlei wijze opgedrongen!

Het negatief klinkende maar hier toepasselijke begrip ‘kuddementaliteit’ hebben we vervangen door het positief
klinkende begrip ‘socialisatie’. Of… is voor de christen ‘desocialisatie’ (gedwongen aanpassen van waarden en
normen) meer op zijn plaats? Kijk naar de diverse ethische hete hangijzers.  Als ‘de wereld’ echter tegen de door
God gewezen richting ingaat, doet de christen er goed aan los te breken uit de massa. Daar is moed voor nodig. Te
veel christenen lijken bang om uit de pas te lopen en zijn liever de echo van de massa. Immers, de gemeenschap
straft wie zich niet aan haar standaard conformeert welhaast genadeloos af. Besef echter, dat de massa het zicht op
Jezus hindert.

Er zijn drie keuzes:  1. op je zelf gericht leven, 2. kuddementaliteit, of 3. Christocentrisch. Kiezen brengt kosten
met zich mee! Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken!

Gebed
Hemelse Vader het gestalte geven aan wat het tekstwoord van deze week aangeeft, is, zeker in deze eindtijd, een
uiterst moeilijke zaak. Maar U hebt het zwart op wit laten zetten, het is Uw Woord dat nadrukkelijk tot een
voortdurend kiezen oproept en aanspoort, tot een toetsen aanmoedigt van alles wat op ons afkomt zelfs – en juist
ook – binnen de gemeente. Geef ons door en in de kracht van Uw Geest de moed om tegen de massa in te gaan en
daarvan niet een echo te zijn. Doe ons daarom wortelen in Uw Woord alleen en durven gaan voor zwart/wit om
Jezus wil. Amen.


