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Niets boven Jezus

Gemeente, gasten in ons midden,
Geloven kan veel troost en vrede geven, maar ook heel veel strijd en
conflict. Dat zien we in de wereld van vandaag, waar over geloven weer heel
veel te doen is. Er was onlangs een ingezonden brief in TROUW waarin een
lezer zei dat we dat conflict een stuk minder zouden kunnen maken als we
een verschil zouden maken tussen geloof en religie. Dat is niet nieuw, de
grote theoloog Karl Barth heeft dit al in de vorige eeuw verkondigd, na een
reeks van wereldoorlogen waarin grote conflicten werden uitgevochten.
Geloof en religie
Geloof is dat wat mensen inspireert, vrede brengt en vaak gebaseerd is op
een persoonlijke relatie met God en Jezus. Het is een geestelijke
vriendschap waarin rust en zelfrespect wordt gevonden. Waarin mensen een
leidraad vinden voor hun persoonlijke keuzes en dat niet aan anderen willen
opdringen. Het is het geloof van het 'gebed van de binnenkamer' waar Jezus
over spreekt
En vaak recht daar tegenover staat 'religie' , een georganiseerd stelsel
van regels en voorschriften die vaak zorgen voor diepe meningsverschillen.
Zaken als ritueel slachten, zondagsrust, de christelijke feestdagen en
alles wat gelovigen aan de rest van de maatschappij zouden willen en mogen
opleggen.
En als je dat verschil niet weet, en vindt dat geloof en religie
samenvallen, dan kan je diepe conflicten krijgen. Dat kan allemaal heel
heftig worden (zeker als je er door collega's of vrienden of medestudenten
op aangesproken wordt), maar nog heftiger wordt als die verschillen van
inzicht en geloven zelfs de breuken je familie, je gezin binnenkomen.
Op dat moment kom je binnen de kortste keren in een loyaliteitsconflict
tussen je God en je geliefden, tussen jouw diepste overtuigingen en die van
degenen die je anderszins zo na staan. Niets is zo pijnlijk als dat je
mensen verliest door een verschil van mening over je geloof.
Vrede tegenover strijd
Want dat kan gebeuren als jij tot geloof komt en Jezus gaat volgen. Van
verschillende leden van onze gemeente weet ik dat in hun jonge jaren de
beslissing om je als volwassene op je belijdenis te laten dopen voor veel
verwijt en verwijdering in de familie heeft opgeleverd.
Maar die verschillen ontstaan ook als één van de leden van het gezin het
geloof vaarwel zegt of andere wegen gaat. Ook dat geeft vervreemding, maar
dan de andere kant op. Maar hoe dan ook: geloofsconflicten met familieleden
of gezinsleden raken ontzettend diep en geven enorm veel strijd en spanning
in je ziel. Twijfel ook : want de vele beloften van vrede en zegen die in
de Bijbel aan gelovigen worden gegeven staan dan zo recht tegenover de
strijd en het onbegrip door je naaste verwanten.
Dat kan soms zo diep gaan dat je denkt: is het dit allemaal wel waard?
Moet ik echt zoveel op het spel zetten om te blijven geloven, of moet ik
het maar opgeven?
Bedoeld effect?
Over die strijd spreekt Jezus in Matteüs 10, een kernachtig handboek voor
discipelschap. Hij bereidt ons er op voor, maar wijst ons ook de weg.
Mattheüs 10 is een lang hoofdstuk met instructies voor de discipelen die
als apostelen de wereld ingezonden worden. Het is vol beloften en
aanwijzingen, maar ook met een aantal waarschuwingen voor tegenstand die ze
zullen ondervinden. In vers 21 en 22 zegt Jezus: 21 De ene broer zal de
andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen
met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen
laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van
mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

In deze woorden wekt Jezus de indruk dat het geloof en de missie van de
leerlingen een onbedoeld effect van tegenstand zal hebben, maar dat ze er
doorheen geholpen zullen worden.
In de verzen die wij hebben gelezen vanmorgen lijkt het zelfs zo bedoeld te
zijn: Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben
niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig
drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en
tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen
zijn hun eigen huisgenoten!
Hier wordt duidelijk dat Jezus zélf de verhoudingen op scherp zet, dat hij
zelf een wig drijft tussen gezins-en familieleden.
Met de komst van Jezus worden de dingen inderdaad op scherp gezet: Jezus
zelf zegt in het evangelie van Johannes: Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Dat betekent niet dat er dus automatisch ruzie moet komen in
families waar Jezus in het midden komt te staan, maar het betekent wel dat
mensen vroeg of laat onontkoombaar voor een waarheidsvraag komt te staan.
Een vraag die ook altijd een geloofsvraag is en keuzes vraagt.
Met Jezus zijn we de vrijblijvendheid voorbij.
Zaak van leven of dood?
Betekent dit bijvoorbeeld dat als iemand als enige van het gezin tot geloof
hij komt hij ook met dat gezin moet breken? Of betekent het dat een
gezinslid dat het geloof loslaat verstoten moeten worden?
Voor veel moslims is dat -zo weten we- de onvermijdelijke conclusie, tot de
doodstraf aan toe. Voor sommige christenen (weliswaar niet tot de dood aan
toe) ook.
In elk geval kunnen we deze woorden van Jezus niet zomaar achteloos
terzijde schuiven, maar ik ben wel tot de conclusie gekomen dat dit geen
oproep is om per definitie met niet gelovende geliefden te breken.
Daarvoor staan er in het NT teveel andere woorden van Jezus, bijvoorbeeld
in de gelijkenis van de verloren zoon, waar de vader op de uitkijk blijft
staan tot zijn verloren zoon weer terugkomt.
Niet per definitie breken, zeker niet, maar wel heel diep beseffen dat er
op het diepste niveau van je leven een kloof zit die tot een
loyaliteitsconflict kán leiden.
En dat je, als dat gebeurt, moet kiezen voor Jezus en niet voor die ander
die je lief is. Het is eerst en vooral leven met een barst in je eigen hart
en een scheur in je eigen ziel en het daar in uithouden…
Keuze voor identiteit
Als het er op aankomt - en dat komt het gelukkig niet altijd- moet je
kiezen. Dat is wat Jezus vooral bedoelt en wat hij ook onder woorden brengt
in vers 37: Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij
niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij
niet waard.
Het hier dus niet om of-of, maar om prioriteiten. Van wie houd je, als het
er op aankomt, het meest? Je kan het ook meer psychologisch vertalen voor
deze tijd: kies je voor je zelf, voor je eigen identiteit met je eigen
diepste overtuigingen of pas je je aan aan wat de ander of de meerderheid
vindt of denkt… Wie staat, als het er op aankomt, op de eerste plaats?
Jezus die met zijn Geest woont in jou of wat een ander van vindt of van je
wilt?
Kiezen of delen?
In de Vroege Kerk, in de tijd van Augustinus in de 4e eeuw kwám het er
nogal eens op aan. Daarom spreekt Augustinus in zijn preek over dit
bijbelgedeelte heel nadrukkelijk over martelaarschap (in dit geval van een
man) : 'Stel, u hebt een vrouw en kinderen die roepen: 'Bemin ons'. Dan
antwoordt u: Dat doe ik toch. En u zegt tegen uw vrouw: Als ik niet van je
hield, was ik niet met je getrouwd. Wat wil je nu eigenlijk? Wil je me, nu
ik als een martelaar op weg ben naar Christus, tegenhouden, zodat ik jullie
niet kan verlaten? Misgunnen jullie de man die jullie liefhebben, zijn
krans? Geef me terug wat jullie me verschuldigd zijn. Ik houd van jullie,
houd dan ook van mij.'

Zo scherp ligt het voor ons vaak niet, gelukkig. Voor heel veel christenen
in andere delen van de wereld overigens wel! Maar ook wij komen toch steeds
voor de vraag te staan: wie is de eerste, de hoogste in ons leven? Waar
bouwen we onze identiteit op?
De bekende dominee Tim Keller zegt: pas op dat je je man, je vrouw, je
kinderen niet zó verafgoodt dat ze in feite boven God komen te staan, dat
je je identiteit er aan ophangt, dat je hele wereld instort als er iets met
hen gebeurt. Dat maak ik dagelijks mee in mijn werk, daar in de gevangenis
waar mannen geen andere uitweg zagen als ze hoorden dat hun vrouw bij hen
weg wilde gaan. Als er dan geen leven en geen eigen waarde meer over
bleef….
Dat is ónze valkuil, minstens zo spannend als die rond het dreigende
martelaarschap. Het is de rode draad door de Bijbel en het Evangelie: Wie
staat er op één in je leven?
Je eigen kruis
Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn
leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest
omwille van mij, die zal het behouden.
Dat is de kern van wat discipelschap is. Je kruis opnemen, Jezus volgen en
jezelf behouden door je ik los te laten. Je kruis opnemen, wat is dat?
Dietrich Bonhoeffer, de dominee die omkwam in een concentratiekamp,
beschrijft het zo: 'Kruis betekent niet ongerief en een zwaar lot, maar het
is het lijden, dat voor ons uitspruit uit de verbondenheid aan Christus
alleen. Kruis is geen toevallig, maar noodzakelijk lijden. Kruis is geen
lijden, gebonden aan het natuurlijk bestaan, maar lijden gebonden aan het
christen-zijn. Kruis is meelijden met Christus, Christus-lijden. Het ligt
al klaar, van meet af aan, men hoeft het slechts op te nemen. Voor ieder
ligt zijn kruis reeds klaar, hem door God beschikt en toegemeten.'
Houden we daar rekening mee, dat er een kruis voor ons klaarligt?
Of hopen we alleen gelukkig te worden met Jezus?
Nog niet zo lang geleden was dat een vraag tijdens de Nacht van de
Theologie: Maakt geloven gelukkig? En Elsbeth Gruteke (presentatrice Dit Is
De Dag van de EO) zei: daar gaat het toch helemaal niet om? Het gaat om
leven naar Gods bedoeling. Daar kunnen momenten van geluk inzitten, maar
daar drááit het niet om.
Kijk er dus niet raar van op, als je een eigen kruis moet dragen in je
leven. Vaak een kruis dat verbonden is met mensen die je heel na staan.
Wordt er niet verbitterd over, maar vertrouw er op dat het je, zoals
Bonhoeffer zegt, 'door God is beschikt en toegemeten'. Dat zijn grote
woorden, maar als het er op aankomt kunnen we met kleinere woorden niet
toe. Kruisdragen, Jezus volgen, is je leven behouden om het los te kunnen
laten. Niet langer jezelf als uitgangspunt van alles te nemen, wat jij
vindt van wat er gezegd wordt, wat jij denkt over je werk, je familie, je
ouders. Daar kun je ook heel moe van worden en jezelf er erg mee overvragen.
Nee, het gaat er om dat je steeds de vraag gaat stellen : WHAT WOULD JESUS
DO? wat zou Jezus doen en willen dat ik doe?
Daar ligt het geheim van discipelschap, van leerling-zijn van Jezus, van
christenzijn.
Voorbeelden
Ik wil vandaag een paar heel praktische voorbeelden proberen te geven van
keuzes die soms te maken zijn en die weerstand in je familie, in je
gemeente-familie zelfs kunnen oproepen. Misschien om straks bij de koffie
even over door te stoeien:
1.
Vorige week werden we in Silo opgeroepen door Wout Huizing en zijn brief
van Jeremia om ons echt open te stellen voor de stad waarin we wonen, hen
te laten zien dat we vertrouwen hebben in Hem die in ons woont en boven ons
staat. Kan betekenen dat we niet meedoen aan de klachtbrief van de
Buurkerken om minder sportevenementen op zondag in de binnenstad te
organiseren. omdat wij als kerkgangers de eigen kerk niet in- of uit
kunnen. Kan betekenen dat we juist dan onze kerk gaan gebruiken om een
welkome herberg te zijn voor vermoeide sporters, en hen 'een beker koud

water' te geven en zo contact te maken met wie niet meer in kerken komen.
Dat zullen de Buurkerken niet leuk vinden, dat Silo niet meedoet aan de
klacht. Maar misschien komt het omdat Silo hier een kans ziet, omdat ze op
deze manier voor Jezus wil kiezen…
2.
Wij doen tot nu toe in Silo niet zoveel aan het milieu, we brengen wel ons
plastic weg, maar meedoen aan zuivere koffie, dat is toch nog een stap te
ver. En dat geldt ook voor het Werelddiaconaat, de arm en rijk verhoudingen
in de wereld. Totdat iemand zegt: Jezus vraagt mij op te komen voor de
armen, dus ook voor de arme boeren van Zuid Amerika, zullen we in Silo van
koffiemerk veranderen? Dat gaat ons meer geld kosten, dat kan weerstand
geven in de eigen gemeente…
3.
Het derde voorbeeld kreeg ik deze week aangereikt van een patient in de
kliniek in Almere: hij vertelde dat hij altijd zo'n last had van het
geroddel op verjaardagen. Toen hij werd gevraagd of hij ook iets wist van
dat gezin aan de overkant van de straat, pakte hij het telefoonboek en
begon hun nummer op te zoeken. Wat ga je doen, vroeg de familie, ik ga ze
even bellen, dan weten we alles. Het gesprek viel stil en pas later
realiseerde hij zich dat hij vanuit zijn geloof niet langer wilde meedoen
aan dat geroddel. Hij is nu niet zo welkom meer op verjaardagen…
Kracht naar kruis
Maar waar vinden we de kracht en de motivatie om dit ook daadwerkelijk te
doen en vol te houden? Is dit geen onmenselijk grote opdracht, waar we
gewoon nooit aan kunnen voldoen? Dat was al een verwijt van de leerlingen
van Jezus zelf: vraag je nou niet te veel van mensen?
Nou, dat laatste is een feit: wij kunnen er nooit aan voldoen! En vanuit
ons diepe zelf wíllen we het ook niet. Wie wil nou een kruis dragen, wie
wil nou volgen, wie wil zijn leven zijn ik loslaten? Dat is nou precies wat
de bijbel ons leert, het probleem van de mens is 'zonde' die ons leven in
de greep heeft. Dat is niet dat jij en ik verkeerde dingen doen, hoe vaak
worden criminele daden niet verwart met zonde… nee zonde is dat je God de
eerste plaats in je leven niet gunt.
En er is maar één manier om toch weer op geestelijke grond, bij God zelf in
zijn nabijheid te komen : dat is door te ontdekken hoe Jezus zelf zijn
kruis droeg, door die weg van onschuldig lijden en veroordeling te gaan.
Augustinus zegt daar heel ontroerende dingen over in zijn preek 'Voordat u
bestond, hield Christus al van u. Hij heeft u geschapen. Vóór de schepping
van de wereld heef Hij u voorbestemd. En vanaf het moment dat uw was
geschapen, heeft Hij u door uw vader en moeder laten voeden. Want uw ouders
hebben u niet zelf gemaakt, ook al krijgt u iets van hen mee. Christus
hield van u, schiep u, voedde u, heeft zichzelf overgeleverd voor u, kreeg
allerlei beledigingen te verduren voor u, werd verwond voor u en kocht u
vrij met zijn bloed. Bent u daar niet van onder de indruk? Zegt u niet:
'Wat zal ik op mijn beurt aan de Heer geven voor alles wat Hij aan mij
heeft besteed?' Luister, de Heer zegt: "Wie zijn vader of moeder meer
liefheeft dan Mij, is Mij niet waard." Luister naar wat Hij zegt, vrees
zijn waarschuwende woorden, heb Hem lief om wat Hij belooft.'
Het is de reden waarom we zo het avondmaal vieren: Om te gedenken hoe Jezus
voor ons zijn kruis opnam, de wil van zijn Vader volgde tot het einde en
zijn leven losliet om ons te behouden!
Dat is wat we zien in dat brekende brood en die vloeiende wijn.
De liefde van Christus, die ons de kracht geeft ook ons kruis op te nemen,
hem te volgen en ons ik los te laten om het te behouden.
Laten we zo het avondmaal vieren, als discipelen van Jezus.
Onder de indruk van zijn onuitsprekelijke liefde voor ons.
Amen

