De vertrouwelijke vriendschap met Jezus
Thomas à Kempis, De navolging van Christus, 1441 (Boek 2, Hoofdstuk 8)
(1) Als Jezus bij je is, dan is alles goed en lijkt
geen enkel ding moeilijk. (2) Maar als Jezus er
niet is, valt alles hard. (3) Als Jezus van binnen
niet spreekt, is iedere troost waardeloos. (4)
Maar als Jezus ook maar één woord spreekt,
voelen wij een diepe vertroosting. (5) Stond
Maria Magdalena niet meteen op van de plaats
waar zij zat te huilen, toen Marta zei: ‘De
Meester is er en Hij vraagt naar je’ (Joh. 11:28)?
(6) Gelukkig het uur, waarop Jezus je van je
tranen wegroept naar de vreugde van de geest.
(7) Wat ben je dor en hard zonder Jezus!
(8) Wat ben je onwijs en ijdel, als je iets begeert
buiten Jezus! (9) Is dat soms geen ergere schade
dan wanneer je de hele wereld zou verliezen?
(10) Wat heeft de wereld je te bieden zonder
Jezus? (11) Zonder Jezus zijn is een zware hel,
met Jezus zijn een verrukkelijk paradijs. (12) Als
Jezus maar bij je is, kan geen enkele vijand je
schaden. (13) Wie Jezus vindt, die vindt een
waardevolle schat (vgl. Sir. 6:17), ja zelfs een
schat waarvan de waarde alle waarde te boven
gaat. (14) En wie Jezus verliest, verliest
ontzettend veel, meer dan de hele wereld. (15)
Doodarm is hij die zonder Jezus leeft, schatrijk
hij die goed met Jezus staat.
(16) Het is een grote kunst met Jezus te kunnen
omgaan; en Jezus weten te behouden is een grote
wijsheid. (17) Wees nederig en vreedzaam, en
Jezus zal bij je zijn. (18) Wees vroom en rustig,
en Jezus zal bij je blijven. (19) Je kunt Jezus
gauw verjagen en zijn genade verliezen, wanneer
je wilt afdwalen naar de uiterlijke dingen. (20)
En wanneer je Hem eenmaal verjaagd hebt en
verloren, naar wie zul je dan vluchten (vgl. Joh.
6:69) en wie zul je als vriend gaan zoeken?
(21) Zonder een vriend kun je niet goed leven,
en als Jezus niet bovenal je vriend is, zul je er
diep droevig en verlaten aan toe zijn. (22) Je
doet dus dwaas, wanneer je in iemand anders
vertrouwen stelt of je vreugde vindt. (23) Het is
verkieslijker de hele wereld tegen zich te krijgen
dan Jezus te krenken.

(24) Van allen die je dierbaar zijn moet Jezus
dus alleen je Geliefde bij uitstek wezen. (25)
Jouw liefde moet allen gelden omwille van
Jezus, maar Jezus omwille van Hemzelf. (26)
Jezus Christus alleen moet uitzonderlijk bemind
worden, omdat Hij alleen boven alle vrienden
goed en trouw bevonden wordt. (27) Omwille
van Hem en in Hem moeten zowel vrienden als
vijanden je lief zijn, en voor hen allen moet je
gebed tot Hem gaan, opdat zij allen Hem mogen
kennen en liefhebben.
(28) Je moet nooit verlangen, boven anderen
geprezen of bemind te worden, want dit komt
uitsluitend aan God toe, want niemand is als Hij
(vgl. Jer. 10:6). (29) Ook moet je niet willen, dat
iemands hart door de liefde voor jou in beslag
wordt genomen, noch dat je hart door de liefde
voor iemand in beslag wordt genomen, maar
Jezus moet in je zijn en in alle rechtgeaarde
mensen. (30) Wees zuiver en vrij in je binnenste,
zonder dat je je in enig schepsel verstrikt. (31) Je
dient naakt te zijn en aan God een zuiver hart te
bieden, wanneer je vrij wilt wezen en wilt
proeven, hoe zoet de Heer is (vgl. Ps. 34:9).
(32) En je zult het beslist zover niet brengen, als
je door zijn genade niet voorkomen en
aangetrokken wordt om, na alles te hebben
weggedaan en afgedankt, alleen te zijn en je met
Hem te verenigen. (33) Want als de genade van
God tot de mens komt, dan wordt hij tot alles bij
machte (vgl. Fil. 4:13). (34) Gaat de genade van
hem heen, dan is hij arm en zwak, en is hij als
het ware alleen nog maar aan de klappen
overgeleverd.
(35) In deze toestand moet hij niet neerslachtig
worden en niet wanhopig, maar zich
gelijkmoedig schikken in Gods wil en alles wat
hem overkomt ter ere van Jezus Christus
verdragen. Want na de winter volgt de zomer, na
de nacht keert de dag terug en na de storm komt
stralend helder weer (vgl. Tob. 3:22).

