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Jakobus 1:2-4

Christusgelijkvormigheid
voor beginners (3)
Deel uit maken van de kerk heeft als
doel: groeien in Christusgelijkvormigheid. In die groei spelen het werk van
de Geest, de geestelijke disciplines én
het dagelijkse leven met zijn beproevingen elk een eigen rol.
Boos, bang, bedroefd
Het gewone leven van elke dag brengt
situaties, gebeurtenissen en relaties met
zich mee die we als moeilijk ervaren.
We zijn geneigd er op te reageren door
boos, bang of bedroefd te worden. Dat
zijn emoties die een belangrijke rol spelen. Beproevingen (ziekte, gebroken relaties, pijn, conflicten, onrecht, innerlijke verwondheid etc.) zíjn vaak heel
moeilijk en niemand verlangt ernaar.
We mogen daarin zeker ook boos,
bang of bedroefd reageren en onze
klachten uiten (in het spoor van bv.
Psalm 13: ‘Hoe lang nog wordt mijn
ziel gekweld door zorgen’). En we mogen Gods kracht zoeken (vgl. 1 Korintiërs 10:13) en elkaar troosten. Tegelijk
moeten we voor twee valkuilen oppassen: a) dat je in de slachtofferrol kruipt,
b) dat je verbitterd raakt.

Blij
Jakobus, broer van Jezus, roept echter
op tot die andere basisemotie: wees
blij met beproevingen. Is dit peptalk in
de zin van: ‘er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen’? Nee, hier
wordt een diepere werkelijkheid opengelegd: wat we als moeilijk ervaren in
onze levens kan een middel in Gods
hand zijn om ons geloof te versterken
en om dichterbij onze bestemming te
komen: Christusgelijkvormigheid.
Daarbij moeten we bedenken dat ook
de weg van Christus, die we volgen en
op wie we willen lijken, vol beproevingen was. Zijn weg ging via lijden naar
heerlijkheid. Christusgelijkvormigheid
kan niet zonder lijden (vgl. Filippenzen 3:10-11) en God wil ook het lijden
bijdraagt aan het goede. Jakobus’ uitspraak doet denken aan Jezus’ paradoxale gelukkigprijzingen (Matteüs
5:3-10). Dit vraagt dus om een andere
manier van denken over problemen.

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders
en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.
Jakobus 1:2
Doel: volmaaktheid
Het doel van ons bestaan (Christusgelijkvormigheid) hangt nauw samen met
het doel van beproevingen: standvastigheid en volmaaktheid. Jezus zei al
eerder: ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie
hemelse Vader volmaakt is’ (Matteüs
5:48). Met volmaaktheid wordt niet
zondeloosheid bedoeld, maar het integer, uit een stuk, volledig gericht zijn
op één doel. In dit geval: worden als
Jezus, karaktervorming, groei in de
vrucht van de Geest. Alle dagelijkse
zorgen en moeiten (van opzien tegen
een moeilijke taak tot het dragen van
een groot verlies) worden zo voor leerlingen van Jezus vreugdevolle mogelijkheden om te groeien in gelijkvormigheid aan zijn beeld. Jakobus had
het Jezus zelf zien doen in de 30 jaren
dat hij deel uitmaakte van het gezinsleven en een baan had als timmerman.
Doelgericht leven
Als je verlangt naar karaktervorming als
het belangrijkste doel in je leven, laat je
dan leiden door de Geest, beoefen de
geestelijke disciplines en omarm
beproevingen vol blijdschap. Laat je
daarin voor alles leiden door de liefde:
Gods onvoorwaardelijke liefde voor
jou en jouw liefde voor de mensen om
je heen. Want: de meeste is de liefde!

Verhoord gebed
Ik vroeg om kracht,
en God gaf me moeilijkheden
om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid,
en God gaf me problemen
om mij te leren ze op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed,
en God gaf me hersens en spieren
om ermee te werken.
Ik vroeg om moed,
en God gaf me angsten
om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde,
en God gaf me moeilijke mensen
om te helpen.
Ik vroeg om gunsten,
en God gaf me kansen.
Ik kreeg niet waar ik om vroeg,
maar God gaf me alles wat ik nodig had.

Vragen

1. Welke beproevingen heb jij ervaren? Hoe
ging je ermee om?
2. Hoe kan Gods Geest door de
beproevingen heen je vormen?
3. Hoe ga je ermee om als je merkt dat je
boos, bedroefd of bang reageert in plaats
van blij?
4. Hoe groot is jouw verlangen om meer op
Jezus te lijken?
5. Wat betekent volgens jou Jezus’ oproep:
‘Wees volmaakt’?
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