
Mattheüs 16:25
Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen;

maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

We zijn wat het kerkelijk jaar aangaat terechtgekomen in de lijdenstijd, de tijd voorafgaand aan Pasen. Een
periode oorspronkelijk bedoeld voor de christen voor gebed en inkeer. Of dat nu nog het geval is voor wie zich
christen noemt, zou men zich misschien kunnen afvragen. Maar laten we van het positieve in deze uitgaan en in
het Woord van de week tot aan Pasen wat stof tot nadenken en gebed aanbieden.

Wat is er dan passender om de lijdenstijd te beginnen met stil te staan bij een woord dat Jezus sprak onder de
noemer 'de eerste aankondiging van het lijden', een titel in de NBG vertaling meegegeven aan de perikoop van
Mattheüs 16:21-28. In die perikoop, die zeker in het geheel het lezen waard is, zou ik vers 25 in het bijzonder
willen onderstrepen. Waarom? Omdat dit vers de essentie van Goede Vrijdag en Pasen onderstreept! Het is een
niet voor tweeërlei uitleg vatbaar woord, een woord dat een welbewust kiezen suggereert: je gaat voor wat het
zegt, of je werpt het van je af. Is dat eigenlijk niet geldig voor alles wat Jezus zegt?

Dit tekstwoord heeft Hij, getuige Goede Vrijdag en Pasen, uiteindelijk in eigen persoon voorgeleefd! Hij ging uit
eigen vrije wil bewijzen - om en voor de gevallen mens, de zondaar! (denk aan het woord van vorige week) - dat
alleen sterven leven geeft, behoud in de volste zin van het Woord. Hij heeft als getuigenis deze wet van het
Koninkrijk in heel de schepping gelegd, vandaar zijn spreken (ook in zijn gang naar het kruis) over de
graankorrel: tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft… (Joh. 14:24). Zeker voor de mens in onze tijd, een
tijd die meer dan ooit gekenmerkt wordt door de drang naar zelfhandhaving en zelfrealisatie, onverteerbaar! We
poetsen de graankorrel liever op - en stellen hem vervolgens graag ten toon - dan dat we er voor kiezen hem de
weg te laten gaan waarvoor hij uiteindelijk bedoeld is. Zo blijft de graankorrel op zichzelf en gaat uiteindelijk
verloren…

Even te voren had Petrus een klinkend getuigenis gegeven: Gij zijt de Christus. Maar Jezus liet Hem en de
anderen - en ons - weten dat, wilde Hij dat zijn, Hij blijk van gehoorzaamheid moest geven door voor en om ons
en als brandoffer aan de Vader aan het kruis te gaan. Alleen sterven bracht Hem het Koningschap, alleen sterven
brengt voor wie zegt christen te zijn het delen daarin. Let nu eens op het slot van het gekozen tekstwoord en voel
de ernst: die zijn leven verloren heeft! Om je zelf? Nee, om Mijnentwil! Stof tot nadenken en gebed, maar vergeet
bovenal niet te kiezen voor of tegen dit woord.

Gebed
Als één ding duidelijk wordt vanuit dit tekstwoord Heer, dan is het wel dat er gekozen moet worden. Heel bewust
en vanuit overtuiging. En dat die keuze een keuze is voor de dood van mijn ik. Dat in mijn leven per dag meer
waar en zichtbaar wordt: niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij. Dat tot eer van Uw naam. Amen.


