
1 Thessalonicenzen 5:23.
…en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken

in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.

In zoverre de westerse denkwereld niet door het oosten is beïnvloed, zien we (dus), als het gaat om 'het zelf' - het 'IK',
dat er in het westen drie belangrijke posities worden ingenomen: ken jezelf, accepteer jezelf, verwerkelijk of realiseer
jezelf. Laten we deze posities eens één voor één overwegen.

Als eerste: ken jezelf. Is het mogelijk jezelf werkelijk te leren kennen door je 'zelf' te 'bestuderen' in relatie tot jezelf en
de andere 'zelven'? Zo'n observeren en bestuderen van 'het zelf' is duidelijk aards gebonden en heeft vervolgens ook nog
eens een niet toereikend referentiekader. Immers, dieren mogen met deze wereld (en wat zij biedt) tevreden zijn, maar
de mens - dat wil zeggen elke afzonderlijke man en vrouw - is gemaakt voor een hogere zaak, namelijk één van
eeuwigheidswaarde! Bovendien, dient men niet (zeker de christen) te beseffen dat elk 'IK' een gevallen 'IK' is, en daarin
en daarbij dus om die reden nooit dé waarheid is te vinden (in deze een juist zelfbeeld)? Zonde en zondaar zijn in deze
een onontkoombaar gegeven. Je kunt jezelf dan ook alleen maar kennen in de relatie met Degene die je geschapen heeft.
Laat Hem buiten beeld en elke mogelijkheid jezelf te kennen blijkt een onmogelijkheid. Daarbij, laat Paulus ons niet
weten dat kennen hier en nu valt onder de noemer 'onvolkomen' en geeft hij niet aan dat er maar één is die mij werkelijk
kent (1 Cor. 13:11)?

Kijken we naar de tweede positie: accepteer jezelf. Dé slogan binnen de hedendaagse hulpverlening (en zelfs vaak die
van christelijke signatuur!) en dat dan in de meeste gevallen het liefst in combinatie met de derde positie. Heel wat
therapeutische methoden, technieken en trainingen zijn daar omheen 'ontwikkeld'. Onderhand te veel om op te noemen,
van de binnen christelijke kring 'geaccepteerde' Insight Focused Therapy tot Emotionally Focused Therapy en
mindfulness etc. Maar wordt er rekening gehouden met opnieuw het onontkoombaar gegeven dat elk mens een zondaar
is? Hoe kan ik een 'zelf' accepteren dat wortelt in de zonde, het zondaar zijn - een 'zelf', zoals Selwyn Hughes ergens
zegt: 'vol schuld, tegenstrijdigheden, kwaad en ten diepste afkerig van God'? Zo'n zelf accepteren noemt hij dan ook
terecht onacceptabel.

Tot slot kijken we voor deze week naar de derde optie: verwerkelijk of realiseer jezelf. Wat als je een menigte van
mensen hebt bijgebracht en ieder van hen moet zichzelf persoonlijk verwerkelijken, realiseren? Creëer je dan niet een
podium voor chaos, verwarring, nijd, jaloezie en strijd? Is dat in feite niet de weg die wordt gewezen door de moderne
psychologie (die ook binnen de christelijke hulpverlening deels tot volledig wordt aangehangen)? IK in het centrum.
Maar wijkt niet welke therapie en visie ook, die een dergelijke ideologie aanhangt af van waar het bij God om gaat en
wat Zijn Woord laat weten? Raakt de mens niet juist op die manier 'uit koers' en 'uit balans' - uiteindelijk vervreemd van
zichzelf, van het 'wie God hem bedoeld heeft te zijn'? Het christelijke antwoord, als het gaat om 'het zelf', is: 'overgave
van het zelf, mijn IK'. Een vrij worden van jezelf door het in Gods handen te geven, de veiligste plek! - zo jezelf te
vinden. Daarover de volgende week meer.

Gebed
Hemelse Vader, de bede van Paulus is niet mis, ze laat geen enkele ruimte tot marchanderen in en met ons leven en dat
op ook nog eens geen enkel terrein: geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus
blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Dan is er werk aan de winkel, de noodzaak van een totale overgave
van het IK – voor het eerst of bij vernieuwing. Geest van God overtuig ons in Jezus Naam om Jezus wil, amen.


