
  
Filippenzen 2:3 en 4 

 

…zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de 
een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op 

zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen. 
 
 

Met deze woorden doorkruist Paulus heel de 'ik-cultus' op een niet mis te 
verstane wijze; hij roept op je te richten op ook de ander. Ergens kwam ik 
hierbij een veelzeggend, voor zich sprekend en passend voorbeeld tegen 
vanuit de medische wereld.  
 
Een medisch onderzoeker opperde ergens dat elk levensmechanisme boven 
zichzelf uit moet gaan om gezondheid te garanderen. 'Neem', stelde hij, 'de 
basis van leven, de cel. Iedere cel is, als deze ontstaat, in staat op zichzelf te 
bestaan. Maar de cel geeft die mogelijkheid op en gaat als onderdeel op in het 
geheel om op die manier het geheel te dienen. Ze verliest zichzelf om haar 
uiteindelijke doel te realiseren. Zou de cel dat niet doen en toch proberen op 
zichzelf te blijven en dan pogen de rest aan haar dienstbaar te maken, dan zou 
het resultaat dramatisch zijn. Wat het resultaat dan zou zijn? Een kanker. Een 
kanker die de wet van het zijn breekt en eindigt in… dood'. 
 
Hoe klinkt hier het Woord van Jezus door: 'Wie zijn leven verliest om 
Mijnentwil, zal het vinden…' (Matt. 10:39). Bent u ooit een gelukkige egoïst 
tegengekomen? Ontmoet je niet juist in zó iemand uiteindelijk een verknipte 
persoonlijkheid? Een leven dat in principe 'leven' mist, ja, 'dood' uitstraalt? 
Paulus verbiedt niet dat je oog hebt en houdt voor jezelf, maar zet het in de 
juiste verhouding door het gebruik van het trefwoordje 'ook'. Daarenboven en 
allereerst is hij degene die bij uitstek laat weten dat leven pas leven is als niet 
het 'ik', maar Jezus Christus het centrum, het middelpunt is. Alles dient om 
Hem te draaien. Terecht merkte Selwyn Hughes als christen counselor ooit 
eens op: 'Het is daarom dat ik afstand neem van de hedendaagse psychologie 
die ten stelligste meent te kunnen en mogen beweren dat het 'ik' de 
persoonlijkheid uit moet maken'. U en ik zijn niet alleen geschapen door God, 
maar kunnen ook alleen pas echt bestaan, leven, als Hij overal en altijd het 
middelpunt is. Het 'ik' komt pas tot zijn recht zoals het bedoeld is, als het zich 
te allen tijde en in alles richt op God de Vader en Jezus Christus, in en door de 
Heilige Geest. Alles draait om de Drie-enige! Dan pas is de mens, mens. Dan 
pas vind hij zijn identiteit. Dan pas is er leven. Dan is er net als bij Jezus het 
verlangen te delen, invulling te geven aan het 'ook' van Paulus! 
 
In een cartoon was een man te zien die er allerbelabberdst uitzag, terwijl de 
dokter zijn pols voelde en hem met een blik zonder hoop aanzag. Onder de 
tekening stond te lezen: 'U bent er slecht aan toe! U bent allergisch voor uzelf!'. 
Wie staat er in mijn leven centraal? Wordt Jezus in en door mij heen zichtbaar? 
Adem ik leven of adem ik… mezelf? 


