
Johannes 10:1.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt,

maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover.

Voor de christen mag - op basis van Gods Woord - duidelijk zijn, dat naast de duivel en de wereld, ten diepste 'het IK' -
'het zelf' de grootste vijand van de mens is. De oorzaak? De zondeval. Paulus roept dan ook niet voor niets uit: 'ik ellendig
mens' (Rom. 7:24) en dat, na de vaststelling dat in de mens - elk mens -  geen goed woont (Rom. 7:18). Zelfs geen onsje!
Over een 'kennen van jezelf' gesproken! Het enige dat een mens in confrontatie met zichzelf dan ook kan zeggen -
erkennen, is: ik weet dat ik een zondaar ben. Het hoe en wat van het gevallen IK, 'het zelf', is door Jezus wat duidelijk
verwoord toen Hij opsomde wat het hart (elk hart), mijn diepste IK, voortbrengt: boze overleggingen, moord, echtbreuk,
hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen (Matt. 15:19). Wil ik zo'n IK accepteren of verwerkelijken?

Het zal duidelijk zijn dat de mens door de zondeval van zijn oorsprong is losgeraakt en deze nooit en te nimmer in zichzelf
kan of zal terugvinden. Hij is niets minder dan van God losgeraakt. Dit losraken van de mens van God heeft verregaande
gevolgen, met als uiterste consequentie: de dood. En de weg terug naar God - en daarmee ook de heling van de gevolgen
van de breuk met God - is niet via oosterse wijsheid te vinden die, in confrontatie met het kruis, volslagen dwaasheid
blijkt. Al evenmin is de oplossing in de niet christelijke westerse concepten te vinden. En dan te beseffen dat het wel
degelijk Gods verlangen is dat de mens, elk mens, zijn oorspronkelijk door Hem bedoelde staat terugvindt. Daar klinkt dat
overbekende, maar te vaak ondergewaardeerde tekstvers: alzo lief heeft God de wereld gehad…. (Joh. 3:16). Het vers
ademt verlossing, bevrijding en heling! Liefde.

Ken ik mezelf zoals Paulus zichzelf - en daarin elk mens - tekent? Als zondaar? Ben ik me werkelijk ten diepste bewust
zonder God ook mezelf ('het zelf') kwijt te zijn? Het doel te missen? Op weg te zijn om verloren te gaan?
Buiten Jezus Christus is er geen echte verlossing, echte bevrijding en echte heling, een wezenlijk (terug)vinden van wie
Hij mij bedoeld heeft te zijn. Daarom begint het voor elk mens, na het erkennen een zondaar te zijn, met een zich
afhankelijk verklaren: ik weet dat ik een zondaar ben… EN… uw vergeving nodig heb… Kortom: komen bij het kruis.
Dáár heeft het geklonken: het is volbracht. De enige weg terug naar de OORSPRONG, God de Vader. Niemand komt tot
de Vader dan door Mij (Joh. 14:6). De boodschap van het kruis is het enige antwoord van God voor de gebroken wereld.
Het gevallen IK, 'het zelf'. Je kunt er niet om heen.

Zo is de weg van het oosten, maar ook de weg van het westen zoals uitgedrukt in de drie opties: ken jezelf, accepteer
jezelf, verwerkelijk jezelf Bijbels gezien te vergelijken met het via een andere dan de gewezen weg proberen de
schaapskooi binnen te komen (Joh. 10:1). Het kan enkel en alleen via de Herder, die zichzelf niet voor niets 'de deur'
noemt. Verlossing, bevrijding en heling verkondigen los van het kruis, los van een komen tot Jezus, is een leugen. En dan
te weten dat dit nog maar het begin is naar een herstel zoals door God bedoeld. Opnieuw: daarover de volgende keer meer.

Gebed
Doe ons er diep van doordrongen zijn Drie-enig God en Vader dat verlossing, bevrijding en heling – mens zijn zoals door
U bedoeld van voor de grondlegging der wereld, niet los van het kruis verkrijgbaar zijn. Uw Woord maakt ondubbelzinnig
duidelijk dat de weg van Oosterse religies en filosofieën en de weg van ons eigen denken zoals ondermeer gepresenteerd
in het psychologisch en humanistisch gedachtegoed ons niet brengen bij het doel van U Vader voor ons in Jezus Christus.
Doe ons belijdend erkennen, voor het eerst of bij vernieuwing, dat wij zondaar zijn en Uw vergeving nodig hebben en ons
daartoe geven aan U om meegekruisigd te zijn zodat het leven van U Here Jezus door ons heen zichtbaar wordt. We
vragen dat uit genade, amen.


