
Galaten 2:20
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is),

niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Als er voor Paulus vanuit zijn persoonlijke ontmoeting met de verheerlijkte Christus op de weg naar Damascus (Hand.
9:3 v.v.) iets centraal was komen te staan, dan was het wel het besef wat  de kruisdood van de Jezus die hij toen
vervolgde, betekende.  In 1 Corinthiërs 2:2 zegt hij besloten te hebben niet iets te weten dan Jezus Christus en die
gekruisigd. In zijn boodschap staat dit thema dan ook steeds weer centraal. Een thema, dat hij heel nadrukkelijk als
ervaringsfeit kende en juist van daaruit nog steeds uitdraagt.

Wanneer we letten op wat hij in Galaten 2:20 zegt en we kijken vanuit deze woorden naar de insteek van welk mens
ook, dan botsen deze woorden met de praktijk van het leven van elk gevallen mens. Sinds de zondeval kenmerkt elk
mens een ongebreidelde hang naar zelfbeschikkingsrecht en zelfhandhaving. Oswald Chambers noemt deze gezindheid
het wezen van de erfzonde. Het is deze gezindheid die lijnrecht staat tegenover de gezindheid van Christus (Filp. 2:5).
Het is dan ook niet voor niets dat Paulus ten aanzien van het kruis in de confrontatie met mij als mens spreekt over
aanstoot en dwaasheid (1 Cor. 1:23). Wie wil er zijn Ik verliezen? Staat een dergelijke boodschap niet haaks op de
‘bewering’ dat je in Christus pas echt vrij bent (Gal. 5:1)? Geen wonder dat het humanisme zich zo scherp en fel tegen
het christendom afzet, zelfs zodanig, dat het niet schroomt haar meer dan eens te ridiculiseren. Ze voert een vurig
pleidooi voor het Ik. De neerslag hiervan zien we duidelijk terug in de hulpverlening onder de noemer humanistische
psychologie. Trouwens, zondermeer kenmerkt een dergelijke insteek bijna de gehele psychologie. Het is ‘in’ om
confidenten (hulpzoekenden) aan te reiken dicht bij zich zelf te blijven, op te komen voor zichzelf en het zelf niet
alleen te handhaven maar te verheffen. Nogmaals, hoe tegenstrijdig met de bedoeling van het kruis.

Selwyn Hughes geeft, als het gaat om de vrijheid in Christus, terecht aan dat het bij die vrijheid niet gaat om het recht
hebben te doen wat je wilt (te zijn wie je wilt), maar dat echte vrijheid de kracht is om te doen wat je behoort te doen
(te zijn wie je behoort te zijn). Opnieuw is het Paulus die aangeeft dat juist in het aanstotelijke kracht ligt. Wanneer Ik
mezelf vereenzelvig met de kruisdood van Jezus (Rom. 6:3) - een proces - mijn Ik voor dood houd (een dagelijks
kiezen), dan pas kan de kracht van de opstanding door mij heen werken en zichtbaar worden. Dan pas kan het kruis ook
helend werken ten aanzien van mijn Ik, dan mag werkelijkheid worden dat in zijn striemen genezing is. Maar dan is het
Hij er aan of Ik er aan.

In het met Christus ben ik gekruisigd geeft Paulus, zoals Ridderbos stelt, in de gebruikte tijdsvorm aan, dat het gaat om
een gebeuren dat eens heeft plaatsgevonden en sindsdien niets aan kracht heeft veloren. Het vervolg van wat hij zegt
mag daarom ook voor mij een ervaringsfeit zijn: niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Stellen we ons de
betekenis en draagwijdte van deze woorden voor! Wat een effect mag deze boodschap hebben op ook zeker die levens
die geconfronteerd worden met problemen van welke aard ook.

Gebed
Het tekstwoord klinkt zo vanzelfsprekend maar de realiteit van ons leven toont het tegendeel maar wat vaak aan. Hoe
graag wil ons IK de boventoon voeren en U, Drie-enig God, voorschrijven hoe met ons te handelen.
Maar om de wet van de graankorrel komt niemand die zegt voor U te kiezen heen! Alleen het dagelijks meegekruisigd
leven, het sterven aan mijn IK, geeft Opstandingsleven als ervaringsfeit en dat in alle omstandigheden. Daarom,
Christus is genoeg voor mij – niet meer mijn IK! Doe ons daar bewust van zijn, telkens opnieuw, om Jezus wil en uit
genade, amen.


