Mat. 16, 21-28 – preek – NGKE – 26-3-2017
Leven in spiegelbeeld

Spiegelbeeld

Wie van jullie houdt er hier van achteruit inparkeren?
De meesten hier niet….verwacht ik.
Velen van ons ervaren dit als een probleem
Dat moet wel.
Er zou anders geen markt zijn voor parkassist op de nieuwere automodellen.
En ik zou er ook niet zo vaak mensen over horen klagen.
Naast mezelf: want ik vind het zelf ook lastig
Net zoals op mijn spiegels achteruitrijden.
Helemaal als er een aanhanger achter mijn auto zit.
Je kunt niet op je gevoel afgaan;
als je links stuurt draait je auto naar rechts en omgekeerd.
Je moet andersom leren denken bij dit soort rijden.
Dat voelt tegennatuurlijk.
’t Kan wel hoor!
Er zijn mensen die hier geen enkel probleem meer mee hebben.
‘Meer hebben’ want bijna iedereen heeft er in het begin moeite mee
Maar het is te leren.
Zij draaien hun auto er zo in.
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Zij hebben nl andersom leren denken.
In spiegelbeeld leren rijden.
Andersom leren denken,
in spiegelbeeld leren leven,
daarover gaat het ook in deze tekst, deze week.

Verkeerd idee

Om in het Koninkrijk te kunnen leven moet je andersom leren denken.
Dat lukt niet zomaar.
Kijk maar naar Petrus.
Stel je voor dat je hem tegen zou komen.
Je zou om hem moeten lachen: zo impulsief die Petrus.
Hart op de tong en een gezicht als een open boek,
zo stel ik me hem voor.
Je wist gewoon precies wat je aan hem had.
’t lijkt mij een heerlijke man.
Deze oprechte kerel krijgt het van God op zijn hart
-om eens een eigentijdse uitdrukking onder christenen te gebruikendat zijn meester de Messias is.
Als die Meester Hem vraagt: ‘wie ben Ik eigenlijk volgens jullie?’
Dan is hij de eerste die zegt:
‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God (16,16)’
De Heer Jezus noemt hem dan een gezegend mens:
want daar had hij zelf nooit op kunnen komen.
Dat kon alleen doordat de Vader hem het voorrecht verleende
het hem te onthullen: Petrus, een eerlijke visser.
alleen daarom wist hij het.
Ja, dan ben je een gezegend mens als God je dat gunt.
En dat is bijzonder dat God de Vader je dat gunt.
Dat je Jezus als je Heer herkent.
Dat zie je niet van jezelf.
En als je hier zit en dat gelooft, ben je een dus gelukkig mens.
want dat doe je niet uit jezelf!
Net als Petrus niet.
Het is niet vanzelfsprekend dat te geloven.
Maar hoe intelligent Petrus misschien ook was,
dit had hij niet zelf uitgevogeld.
En dat merk je ook aan het vervolg.
Hij weet wie Jezus is, maar hij moet nog helemaal leren wat dit betekent.
Hij moet nog andersom leren denken
en niet meer op zijn eigen gevoel af te gaan.
Petrus denkt: als Jezus de beloofde koning is
-dat betekent Messias moeten jullie wetendan zal Hij nu vast optrekken naar Jeruzalem,
onderweg daarheen zal zich een militie om ons heen vormen,
eenmaal bij stad zullen we een verrassingsaanval doen,
we zullen de bewakers overrompelen,
ons de stad invechten,
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de tempel innemen,
en daar Jezus tot koning kronen.
‘Jezus = Heer.’
Ik denk niet dat ik er ver naast zit,
zoiets dacht Petrus.
En dan zegt Jezus: ik ga inderdaad naar Jeruzalem,
maar niet om de zittende bestuurders te verslaan
en op hun troon plaats te nemen
Maar… om er te lijden en te sterven.
Het kruis is zijn troon, weten wij achteraf.
Petrus kan daar hélemaal niets mee.
De beloofde koning sterven? No way!
en hij denkt dat God de Vader daar ook niets mee kan.
‘God verhoede het’ (22)
Het komt uit zijn tenen
God zal dat niet willen, stel je voor.
De Messias lijden en sterven, maar dát mag niet!
Maar als Petrus zijn Meester Jezus zo wil beschermen,
noemt Jezus hem een vijand. Al is zijn bedoeling goed!
Dé vijand zelfs: satan noemt Jezus hem.
Ga wég satan!
Lees vs 22 letterlijk zegt de Heer tegen Petrus:
‘Op mijn weg naar mijn koningschap haal jij me onderuit.
want die weg loopt via het lijden
Jij denkt weten wat God wil,
maar je denkt precies als de andere mensen (23).
Zou ons dat nu ook kunnen overkomen?
Dat wij denken dat we doen wat God wil,
maar Hem in feite tegenwerken!
Dat wij denken te weten wat God denkt,
maar dat onze gedachten eigenlijk helemaal niet van Hem komen,
maar eerder passen bij een denkmode uit onze mensensamenleving.
Of bij de plannen van onze tegenstander.
Dat wat wij als christelijk zijn gaan zien,
helemaal niet christelijk is.
Zou ons dat nu ook kunnen gebeuren?
Stel je voor dat wij –net als Petrus- gaan denken dat geloven een successtory is.
Een geheim recept voor succes, persoonlijke heelheid en een overwinnend leven.
Dat is niet zo gek als het klinkt hoor.
Er zijn christenen die dit denken!
Dit zinnetje komt uit de ondertitel van een boek dat op dit moment heel populair is
onder christenen. Christen-zijn is dan de overwinning incasseren.
En het evangelie een welvaartsevangelie!
De kerk is een kerk van jonge, gezonde, gelukkige, vrije en welvarende christenen.
Geloven als recept voor persoonlijk succes.
Zie dit denken nu eens in het licht van dit hoofdstuk!
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Stel je voor dat dit net zoiets is.
Dat je denkt Jezus te volgen naar succes, maar Hem in feite tegenwerkt.
Dat zou erg zijn!
Dat is ontzettend gevaarlijk.
Dat is als met de snelheid van het geluid in een straaljager vliegen.
En dan het toestel optrekken omdat je verder wilt stijgen.
om vervolgens recht de grond in vliegen.
Want jij had niet in de gaten dat je op de kop vloog.
Je dacht nog omgekeerd aan Jezus’ gedachten over het koninkrijk.
`En dus schat je je leven helemaal verkeerd in
Stel je voor…

Jezus’ beeld

Hoe schat je het dan goed in?
Nou dat is omgekeerd aan wat je op gevoel af denkt.
“Wie zijn leven probeert te redden, zal het kwijtraken,
maar wie het leven verliest om Jezus wil, zal het juist vinden.” (25)
’t Lijkt nogal een akelige boodschap.
‘Je leven proberen te redden is zinloos,
en het kwijtraken om Jezus is het vinden.’
’t Lijkt wel een oproep tot martelaarschap.
Offer je leven op voor Jezus en vindt het leven.
Is dit een christelijke versie van de oproep tot jihad?
Nou, er zijn veel van de discipelen als martelaar gestorven,
maar ik geloof niet dat de Heer Jezus dát er mee bedoelt.
Het martelaarschap kan het resultaat zijn van het volgen van Jezus,
maar ik geloof niet dat de Heer Jezus ons nu oproept dat actief te zoeken.
Niet wordt bedoeld: je moet je leven opofferen voor Jezus,
maar: stop ermee je leven zelf te willen redden.
Zeg maar, stop met op eigen kracht proberen te overleven.
-Ja maar dat doe ik niet!, zeg je misschien. Nou, kijk eens heel goed naar jezelf?’
Want pas wanneer je je leven uit handen geeft aan je Heer,
zul je het vinden.
Maar hoe doe je dat?
Drie dingen moet je doen (24): 1.Jezelf verloochenen 2. Je eigen kruis op je nemen
en 3 Jezus volgen.
1. Jezelf verloochenen staat voor: afzien van jezelf.
jezelf van de eerste plaats halen in je leven en het om Jezus laten draaien.
Het draait niet meer om jou maar het draait om Jezus
Van je eigenwaarde los van Jezus.
Van je eigen ideeën over het leven.
Van je op je gevoel af jezelf wel redden.
2. Je kruis op je nemen, tsja dat is nog best moeilijk vind ik.
Het betekent in iedere geval niet hetzelfde als Jezus kruis dragen.
Je moet je eigen kruis dragen achter Jezus aan. De kruisweg gaan.
Volgens mij is dat: het lijden aan jezelf aanvaarden.
Niet meer je eigen leven verdienen
maar in dienst van het Koninkrijk gaan leven.
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3. Jezus volgen, dat is duidelijk.
Hij gaat voorop en ik ga waar Hij gaat.
Ik zoek niet mijn eigen richting, ik probeer uit te vinden waar Hij heen gaat
en dat ga ik achter Hem aan.
Zo dat is niet niks hè!
Je voelt wel aan dat dit een grote verandering betekent.
Stoppen met leven op je gevoel, beginnen met leven in het spoor van Jezus.
Dat is een grote verandering, die ook pijn en moeite kost.
Pijn door het opgeven van bepaalde kanten van jezelf `
( je trots en je eigenwaarde),
pijn ook door hoe anderen om je heen daarop zullen reageren.
Zo!
Wat betekent dit dan concreet?
Nou om een voorbeeld te geven, voor Paulus betekende het dat hij zijn hele geloof
in zichzelf opgaf.
Zijn trots op zijn Joodse afkomst (‘ik hoor toch maar bij uitverkoren volk’)
Zijn trots op zijn prestaties (‘moet je toch eens zien hoe precies ik de geboden volg’;
misschien zeg je het niet zo, maar zo beleef je het dan wel. En je laat het ontzag van
de andere op je af stralen)
Zijn trots op zijn instelling (‘moet je toch eens zien, ik ga voor 100% voor mijn
overtuiging’)
Zijn geloof in zichzelf, zijn kunnen en zijn instelling het doet er niet meer toe.
Sterker, hij ziet het zelfs als verlies, als schadelijk voor hemzelf.
Voor het geloof in zichzelf komt het geloof in Jezus alleen in de plaats
Voor zelfvertrouwen komt alleen vertrouwen op Jezus in de plaats.
Ik wilde Christus winnen
9 En één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de
wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het
geloof in Christus.
10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil
delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood,
11 In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.
(Phi 3:8-11 NBV)
Daarover gaat het hier.
Zo naar jezelf kijken vraagt geestelijke oefening.
Volkomen concentratie op en vertrouwen in de Heer Jezus.
Maar wat betekent het voor ons?
Wat zouden wij moeten opgeven om de Heer Jezus te volgen,
één met Hem te zijn,
aan Hem gelijk te worden in zijn dood
en met Hem op te staan uit de dood.
Waarvan zouden wij moeten afzien in ons zelfbeeld, in onze prestaties en in onze
houding? Ik wil je vragen om daar vandaag over na te denken.
Wat moet je verliezen om Christus te kunnen winnen?
Wat moet je kwijt om Hem rijk te zijn?
Want het een zit het ander in de weg.
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Winst?

Er staat zoveel in deze tekst, dat ik nog een hele tijd door kan gaan.
Maar ik moet nu wel stoppen, het is tijd.
Eén ding moet nog wel aan de orde komen.
Wat is hier nu de winst van?
Wil Jezus nou dat je het lijden gaat liefhebben?
Dat zou je zomaar kunnen gaan denken:
‘Het zit goed met mijn geloof, als het me maar pijn doet’.
Een soort geloofsmasochisme.
Dat is niet de bedoeling.
Geloof in Jezus is niet pas goed als het pijn doet,
maar echt geloven in Jezus doet soms wel pijn.
Want Jezus volgen zal je alles kosten, en daarna ook alles opleveren.
Totaal verlies voor totale winst.
Lijden onderweg is een bijverschijnsel van het volgen van Jezus.
Maar Jezus wil niet dat je het goede leven verliest ,maar juist dat je het wint.
Maar daarvoor moet je leren zien, dat je jezelf niet redden kunt.
ook niet een beetje.
Dat is wel heel radicaal.
Dat op je eigen gevoel af leven, je toekomst zoeken op deze wereld:
huisje boompje, beestje, diplomaatje, baantje, loopbaantje, bankrekeningetje enz.
enz. je niet echt toekomst kunnen geven.
En dat als je daar alles in investeert, je ook alles weer kwijt zult raken.
Je Heer wil je laten zien dat er buiten Hem om alleen maar doodlopende wegen zijn.
Maar Hij wil niet dat je doodloopt maar Hij wil dat je het leven vindt.
Dus dat je het touw waarmee je je zelf probeert te redden loslaat,
om zijn hand te grijpen (2x)
Dat is andersom denken, want instinctief houd je het touw vast
Dat is nou leven in spiegelbeeld.
Je moet leren om tegen je instincten in te leven.
Loslaten betekent door Jezus gegrepen worden.
Nu verliezen betekent straks alles winnen.
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Mat 16:25 NBV)
Amen
(c) ds. Wieb Dijksterhuis, maart 2017
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