
  
 

 
 

Marcus 8:34. 
 

En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: 
Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme 

zijn kruis op en volge Mij.  
  
Het tekstwoord van deze week bepaalt ons (opnieuw) bij het onderwerp van 
'het zelf' of simpelweg bij ons 'IK'. Voor concreet stil te staan bij de visie van 
God op ons IK, een visie die helder is weergegeven in Zijn Woord, willen we dit 
keer (nog) even stilstaan bij de visies op 'het zelf', 'het IK' zoals deze worden 
voorgestaan binnen - met name - niet christelijke kring. Allereerst staan we stil 
bij de oosters georiënteerde denkstroming die een verachten van de wereld en 
daarbij in het bijzonder een vernietiging van 'het zelf' voorstaat. Als expressie 
van deze stroming zijn vooral het boeddhisme, de vedanta filosofieën en de 
bhakti scholen te noemen. Binnen de genoemde voorbeelden staat verachting 
van de wereld en het streven naar vernietiging van 'het zelf', 'het IK' - je 
persoonlijkheid - centraal.  
 
Wat is het resultaat van dit streven om 'het zelf' te vernietigen? Lukken de 
pogingen daartoe? De twintigste eeuwse Methodistische zendeling en theoloog 
Stanley Jones verhaalt over een in dezen veelzeggende gebeurtenis die 
aantoont, dat 'het zelf' misschien door de voordeur de laan mag zijn 
uitgestuurd, maar even zo snel door de achterdeur weer weet binnen te komen: 
Een groep sadhu's, heilige mannen, die beweerden 'het zelf' er onder te hebben 
gekregen, reisden naar Allahabad om tijdens een bijzondere gelegenheid te 
baden in de heilige rivier de Ganges. Toen ze aankwamen werd hen hun plaats 
gewezen en aangegeven wanneer het hun beurt zou zijn om in de rivier te 
mogen baden. Er brak een enorme ruzie los over deze aanwijzingen, de een 
wilde voor de ander en claimde zijn recht. De ruzie werd een ware opstand die 
uiteindelijk aan honderden het leven kostte - men vertrapte elkaar letterlijk. 'Het 
zelf' dat vernietigd heette, liet zichzelf maar wat zichtbaar gelden… 
 
Kijken we van het Oosten naar het Westen. Voor zover men hier niet oosterse 
ideologieën aanhangt, blijken drie posities te worden ingenomen: ken jezelf, 
accepteer jezelf, verwerkelijk of realiseer jezelf. Het eerste mag vooral de 
lijfspreuk zijn binnen de maçonnieke wereld, maar de volgende twee zien we 
breed - tot met name binnen de psychologie en zelfs vanaf menig kansel - 
gepropageerd.  
 
Zoals voor een wedergeboren christen het oosterse gedachtegoed onaccep-
tabel zal/moet heten, kunnen, zeker in het licht van Gods Woord, ook de drie 
posities die algemeen in het westen worden ingenomen en nagestreefd nooit 
omarmd worden. Waarom niet? Mag een kind van God zichzelf niet accepteren 
of realiseren, zichzelf niet kennen? Laat voor nu genoeg zijn aan te geven dat 
de drie aangeraden in te nemen posities pogingen zijn om met 'het zelf' om te 
gaan en te handelen los van God. Iedere poging om buiten God om met 'het 
zelf' aan de slag te gaan, leidt alleen maar tot een verder verzieken van wat 
genezing nodig heeft: de IK-gerichtheid - egocentrisme. Terecht merkte de 
pastor en hulpverlener Selwyn Hughes ooit ergens op: ''Het zelf' in onze eigen 
handen is een probleem. 'Het zelf' in Gods handen is een kracht.' 
   

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


