
Lucas 9:23, 24.
Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn
kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder,

die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.

Misschien is dit wel één van de meest moeilijke uitdagingen waarmee een volgeling van Jezus Christus kan worden
geconfronteerd. Zelfverloochening. Zelfverloochening is de volstrekte tegenpool van zelfverwerkelijking. En wordt nu
niet juist onze cultuur in al haar delen - tot zelfs op geestelijk terrein - door de hang naar zelfverwerkelijking
gekenmerkt? Het 'ik' voorop.

Hoe moet je nu met de woorden zoals weergegeven in de gekozen tekstverzen omgaan? Wat houden de woorden van
Jezus precies in? Hoe moet je zelfverloochening duiden? Je voelt in zelfverloochening als het ware de zwaarte al van
het 'dagelijkse kruis' waarover Jezus spreekt. Is zelfverloochening het zelfde als het ontkennen van 'het zelf'? Het zal
duidelijk zijn dat de beantwoording/uitleg niet binnen het bestek van één overdenking kan, vandaar dat we er een
volgende keer opnieuw op terug zullen komen. Laten we voor nu in elk geval eens kijken naar hoe er zoal gekeken
wordt naar de verwarrende zaak van 'het zelf'.

Door de tijd heen zijn er als het gaat om 'het zelf' twee belangrijke denkstromingen (scholen) te zien. Denkstromingen,
scholen die nog steeds hun stempel op het begrijpen van 'het zelf' drukken. Zo is er de school die de zelfverwerkelijking
voorstaat en zelfverwerkelijking ook wel zelfactualisatie of zelfrealisatie noemt en daarnaast is er de school die het
ontkennen van 'het zelf' voorstaat. Vreemd genoeg vinden we in geen van beiden ook maar het geringste spoor terug
van wat Jezus in de tekstverzen bedoelt. Dat 'gemis' is uiterst belangrijk om te zien en te erkennen. Wanneer je namelijk
een verkeerd idee ontwikkelt met betrekking tot jouw 'zelf' (je IK) en daarop niet het juiste zicht hebt, dan zal dat
absoluut (zeker voor de volgeling van Christus) consequenties blijken te hebben. De school die de zelfverwerkelijking
voorstaat en daarmee de algemeen westerse visie vertegenwoordigt, beweert dat alle antwoorden in je zelf zijn te
vinden. De school die het ontkennen van 'het zelf' voorstaat en grofweg gezegd de oosterse positie vertolkt, ziet en
betitelt 'het zelf' als een kwaad - een soort kanker die uitgesneden moet worden. Zo laat de ene school je gericht blijven
en centreren op je zelf- je ik, en de andere haalt er definitief een streep door.

Zoals gezegd een verkeerd idee van of een onjuiste visie op 'het zelf' heeft verregaande consequenties. Het leidt tot een
verkeerd zelf(beeld) en dat kan, zeker lettend op de woorden van Jezus in vers 25 leiden van 'schade' tot zelfs een
'verloren leven': Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?
'Het zelf' is het enige wat we bezitten en het is het enige wat we uit deze wereld mee kunnen nemen. Een juist begrip
ervan en omgaan ermee hier en nu is bepalend voor de waarde van ons leven straks! Wie en wat we hier en nu zijn,
bepaalt wie en wat we straks zullen zijn.

Gebed
U Here Jezus Christus hebt de betekenis van het tekstwoord van deze week geleefd en voor een ieder van ons
toegankelijk gemaakt - het verliezen van jezelf om te worden zoals u ons uiteindelijk bedoeld hebt. De enige weg die U
daartoe ging en wijst als de Koninklijke weg, is de weg van de wet van de graankorrel. Van sterven tot leven. Niet
alleen buigen bij het kruis, maar met U sterven - aan het kruis - om te kunnen delen in de kracht van Uw opstanding, of
zoals Paulus zegt: als wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Uw dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen
gelijk is) aan Uw opstanding. Geest van God doordring ons van de ernst en betekenis daarvan om Jezus wil, amen.


