
Galaten 6:3
Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is,

dan vergist hij zich zeer.

Wie de moeite neemt de twee aan het gekozen tekstvers voorafgaande verzen te lezen, zal zien dat Paulus in dit
vers doelt op het geestelijk positioneren van jezelf tegenover de ander. En zo blijkt het fenomeen van ‘het je iets
verbeelden te zijn’ zich niet alleen te manifesteren onder niet gelovigen - in de wereld, maar ook onder christenen
- in de kerk. Tegelijk laat het gekozen tekstvers zien dat  het hierbij om een euvel gaat dat zich al in de tijd van
Paulus voordeed. Wanneer we eerlijk durven zijn, dan moeten we vaststellen dat een en ander inherent is aan de
zondeval. Immers, ligt een dergelijk streven in feite niet verankerd in het streven om als God te willen zijn?

Paulus spreekt aan het gekozen vers vooraf over het begaan van een misstap van een mede broeder of zuster en
hoe daarop te reageren. Hij bagatelliseert het begaan van de betreffende zonde allerminst, maar waarschuwt
terecht een juiste positie ten opzichte van degene die zondigt in te nemen. De tijd mag achter ons liggen dat
bepaalde misstappen op pijnlijke wijze in het midden van de gemeente beleden moesten worden, maar de
houding die vooral toen veel leed veroorzaakte, komen we maar al te vaak nog tegen. Het wijzen van Paulus op
de realiteit dat een ieder zondaar is en een misstap kan begaan, roept op tot een houding van zachtmoedigheid,
echter, zonder dat dit betekent dat we de zonde geen zonde meer zouden moeten noemen, kijken we daarvoor
alleen maar eens naar wat vers 7 zegt: Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal
hij ook oogsten.

De woorden van Paulus in vers 3 over het fenomeen van ‘het je iets verbeelden te zijn’ kunnen, zeker in onze
tijd, breder worden getrokken. Immers, hoe kun je in de christelijke leefwereld opbotsen tegen mensen die zich
geestelijk van een hoger niveau achten. Zij voelen zich ‘geestelijker’ dan… en de ander heeft nog de genade van
openbaring nodig… Ook daar geldt de waarschuwing van Paulus. Je kunt ook mensen tegenkomen die zich, al of
niet gretig, christen noemen, maar intussen het Woord van God en Zijn geboden naar eigen believen interpreteren
en zich dus ook verbeelden iets te zijn wat ze feitelijk niet zijn…

Kortom, als de woorden van Paulus in het gekozen vers iets duidelijk maken dan is het wel dat we onszelf bij
voortduring hebben te toetsen. Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle (1 Cor. 10:12)! Lees het
gekozen vers voor deze week nog eens zorgvuldig door en let vooral op het slot, de conclusie:  Want indien
iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Laten we ons dus liever niet
vergissen!

Gebed
In U zijn en blijven is allesbehalve gemakkelijk, maar het is de enige positie waarin we werkelijk onszelf zijn en
op de juiste manier met de ander om kunnen en zullen gaan. Bewaar ons in u Vader en geef dat we er op toezien
onszelf in U te bewaren. Dat we van U Here Jezus leren nederigheid en zachtmoedigheid. Maak ons aan U gelijk.
Amen.


