
Galaten 2:20.
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Het is een verontrustend gegeven dat heel veel christenen menen dat het kruis alleen een rol speelt in het door Jezus
Christus kunnen komen tot God de Vader. Ronduit schokkend is het, dat er zelfs christenen zijn die zich voorstaan op
het vervuld zijn met de Heilige Geest en in relatie tot het zojuist gestelde zeggen, dat 'het kruis achter hen ligt'. En
dan gaat het toch echt in deze gevallen om serieuze gelovigen. Daarom de vraag: wordt in mijn leven de betekenis
van het kruis zichtbaar? Een betekenis die na een buigen bij het kruis zich uitdrukt in een zich overgegeven hebben
om meegekruisigd te zijn? Een daad die duidelijk maakt dat je begrepen hebt wat Jezus bedoelt met de uitspraak:
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. (Luc. 9:23, 24). Een uitspraak die de omgang met het IK, 'het zelf' raakt, en inhoud
geeft aan bijvoorbeeld de woorden van Paulus: Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn
dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding (Rom. 6:5). Als het geloof hier faalt, heeft dat
overal effect! Vergeten we niet dat het IK, 'het zelf' zowel individueel als collectief het leven uitmaakt.

Het IK, 'het zelf' blijkt niet alleen in ‘de gevallen staat’, maar volgens de Bijbelse gegevens zelfs voor de gelovige
‘van nature’ vijandig tegenover God. Denk alleen maar aan de verzuchting van Paulus: als ik het goede wens te doen,
is het kwade bij mij aanwezig (Rom. 7:21). Hier raken we de aanstoot van het kruis omdat dat daarom, per dag, de
centrale plaats in ons leven vraagt. Het gaat per dag om het in het centrum stellen van Jezus Christus in mijn bestaan:
Hij er aan of IK er aan. De Bijbel laat zien dat in het diepste van 'het zelf' nooit het antwoord te vinden is, ook niet
voor heling van wat er bijvoorbeeld door het gevallen eigen IK, of het IK van anderen, aan emoties e.d. is
beschadigd. Wanneer we namelijk echt naar dat 'zelf' luisteren, ons hart, dan zal dat hart ons veroordelen (1 Joh.
3:20) - binnen bijvoorbeeld de focustherapie wordt dan gesproken over de 'innerlijke criticus' en die zouden we dan
het zwijgen moeten leren opleggen, of moeten leren negeren… De Bijbel leert iets anders, namelijk: God is meerder
dan ons hart (1 Joh. 3:20)! IK kan dan ook voor heling en identiteit echt alleen maar bij God terecht - Hij geeft zijn
eer nooit aan een ander, en zeker niet aan mijn IK! En Hem ontmoet ik bij het kruis in díe zin, zoals verwoord in de
gekozen tekst voor deze week.

Dit tekstwoord geeft inhoud aan wat Jezus bedoelt met zelfverloochening. Zelfverloochening is - per dag -
zelfovergave. En zelfovergave moet dan zeker niet verward worden met zelftoewijding! Zelftoewijding haalt
namelijk niet dat wat zelfovergave inhoudt: meegekruisigd zijn - niet meer mijn IK, maar Christus leeft in mij. Jezus
altijd en overal het centrum is niet de doodsteek aan het IK, maar het terugvinden van een IK zoals door God
bedoeld. Moeilijk? Wis en waarachtig! Daar raken we de radicaliteit van het christelijk geloof. Het begrip 'radicaal'
raakt de wortel - de wortel van alle problemen is… het IK, 'het zelf'. Geef ik mijn 'zelf', mijn enige bezit, uit handen
in Gods handen?

Gebed
Hemelse Vader, Uw Woord wijst dé weg tot heling van ons gevallen IK en dat in elk opzicht. Wanneer we het
gekozen tekstvers op de letter aannemen en in ons leven de ruimte geven, is welke psychologische school of idee ook
volstrekt overbodig. Dan zal blijken dat U nog steeds de Heelmeester bent. Geest van God overtuig ons ervan dat
welke menselijk bedachte therapie ook een knutselen aan en opvijzelen van ons IK is en niet brengt wat het gekozen
tekstwoord bedoelt. Geef de bereidheid om het IK aan U uit handen te geven, dat vragen wij U, om Jezus wil en uit
genade, amen.


