
2 Corinthiërs 3:2

Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen -
daar gij toont een brief van Christus te zijn…

Als iets uit deze woorden van Paulus spreekt, dan is het wel liefde. Liefde voor allereerst hen, aan wie hij deze
woorden schrijft. Hij geeft dat aan met de woorden ‘geschreven in onze harten’.Tegelijk legt hij in dit tekstvers
een enorme verantwoordelijkheid bij de lezer. Hij onderstreept namelijk, dat hun christen zijn naar buiten toe in
de eerste plaats zal (moet) blijken in/vanuit ‘het zijn’ en niet in/vanuit ‘het doen’. Dat laatste is zeker van belang,
maar komt op een tweede plaats, terwijl ‘het doen’ dan altijd ‘gekleurd’ zal blijken te zijn door ‘het zijn’. ‘Het
zijn’ van een kind van God spreekt uiteindelijk zelfs vele malen meer dan ‘het doen’! Wat dat aangaat heeft
Oswald Chambers volkomen gelijk wanneer hij dit in ‘Geheel voor Hem’ voortdurend probeert duidelijk te
maken.

Paulus spreekt in deze dan ook van het ‘een leesbare brief’ zijn, en dan ook nog van Christus. Ofwel, aan de
christen is te zien dat hij of zij Jezus Christus toebehoort. Zoals van Mozes de heerlijkheid van God afstraalde
vanuit zijn intieme ontmoeting met Hem, zo is de christen beelddrager van Christus, zijn heerlijkheid
weerspiegelend (2 Cor. 3:18) vanuit zijn relatie met Hem. Zijn en doen gingen bij Jezus, zoals vanuit de
evangeliën blijkt, hand in hand. Wat Hij zei, werd daad en daarin kwam zondermeer tot uiting wie Hij was. Dat
is, bedoelt Paulus te zeggen, hoe het ook bij ons moet zijn.

De vraag nu is, ben ik een leesbare brief van Christus? Leesbaar voor alle mensen, zoals Paulus zegt? Is Jezus
Christus de boodschap door mij heen naar anderen? Wekt mijn zijn in die zin tot jaloersheid? Denk hier aan dat
overbekende tekstwoord: ‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen’ (Ef. 4:20). Spreekt een
uitdrukking als: ‘doe wel naar mijn woorden maar, ziet niet naar mijn daden’ geen boekdelen? Geldt die
uitdrukking ook niet al te vaak ons christenen? Daarom nogmaals de vraag: wordt Jezus Christus werkelijk
zichtbaar door mij heen? Of ben ik een brief geschreven met onzichtbare inkt, onleesbaar…

Wanneer we lezen wat op het gekozen tekstwoord volgt, vers 3, dan blijkt dat degene die de brief schrijft Gods
Geest is. En Hij schrijft, zegt Paulus in het zelfde vers, in ons hart. Hoe bepaalt dat bij de woorden van Jezus:
Want uit het hart komen… (Matt. 15:19). De opsomming die Hij dan geeft, liegt er niet om. Laten we eerlijk zijn,
is er nog niet heel wat werk in uitvoering als het gaat om ‘leesbaar’ te zijn zoals hier bedoeld? Dat we vanuit het
liefdevolle woord van Paulus één ding beseffen: leesbaar zijn is geen vrijblijvendheid, maar een opdracht! En,
dat Gods Geest nooit daar werkt waar het kruis niet is geweest.
Leesbaar zijn, vraagt sterven aan jezelf. Ben ik daartoe bereid?

Gebed
Dank voor Uw onmetelijke liefde dat U door mij heen zichtbaar wilt worden. Uw Geest Uw wil in mij wil
uitwerken, wil schrijven op de tafelen in mijn hart. Daartoe ben ik bereid per dag te kiezen voor Uw kruis, niet
meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Wilt U die bereidheid zegenen door door mij heen zichtbaar te worden,
dat uit mijn hart reine stromen komen tot eer van U. Om Jezus wil en uit genade, amen.


