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OP WIE WIL JE LIJKEN?

Vind je het vreemd als ik je nu eerst vraag op wie
je wilt lijken? Ik doe dat, omdat het zo maar kan
gebeuren dat je denkt: ‘Ja, als ik net zoals die of die
was, dán zou ik wel voor mijn geloof uit durven komen’. Je denkt aan iemand die veel weet van de
Bijbel, slim is, goed kan praten of aan iemand van
wie je mensen hoort zeggen: ‘Dat is echt een bekeerde man hoor’. En ja, dat ben jij allemaal niet …
Het kan je helpen als we samen eens even door de
Bijbel bladeren. Laten we eens kijken of het werkelijk
bijzondere mensen zijn die iets goeds over de Heere
vertelden of iets deden waaruit hun vertrouwen op
God bleek.
Ga even mee de woestijn in. Daar kom je een schaapherder tegen. Zijn naam ken je, Mozes. De Heere roept hem om leider te
zijn van het volk. Ook om Zijn ‘spreekbuis’ te zijn. En dan het
verrassende … Mozes kan helemaal niet goed uit zijn woorden
komen! (Ex. 4:10). Een onoverkomelijk bezwaar? Nee! De Heere
vraagt hem of hij nog weet Wie een mens z’n spraakvermogen
geeft. ‘Ben Ik het niet, de Heere?’(Ex. 4:11). En wat is de Heere
dan geduldig, ook al roept de tegenwerping van Mozes Zijn
toorn op. Zijn broer zal meegaan en de mond van Mozes zijn.
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Jij hebt niet veel gestudeerd? Je voelt je al gauw de mindere in
een discussie? Toch wil de Heere dat jij weet dat dit nooit het
bezwaar kan zijn.
Nog even verder bladeren? Dan kom ik een roodharige jongen
tegen, die bepaald niet de grootste van het hele stel is. Gewoon
heel bescheiden, wel muzikaal en vooral … een hart voor wat
zwak is. Hij kan het niet uitstaan als een wolf probeert een lammetje van de kudde te doden. Geen indrukwekkende verschijning en z’n vader laat hem zelfs bij de kudde als de profeet Samuël komt om één van zijn jongens te zalven tot koning. En
toch … David is het! Lees 1 Samuël 16 maar na. Zo’n hoofdstuk
kan jou ook aanwijzen als de jongere die leiding moet gaan geven op de afdeling waar je werkt …
Dan lopen we ook nog even de keuken in. Daar zien we een
meisje dat waarschijnlijk jonger is dan jij bent. Ontvoerd tijdens
een strooptocht door Israël en nu slavinnetje bij een familie die
nergens aan doet. Misschien beter gezegd: ze dienen afgoden,
de goden van Ninevé. Haar baas – Naäman – wordt ongeneeslijk ziek. En wat is haar reactie …? Je gelooft je oren niet: ‘Mevrouw, was mijn heer maar in ons land, daar is een profeet met
woorden van God en hij zou uw man genezen.’ Wat een mooie
houding: meelevend, medelijdend en hartelijk. Ze heeft het vertrouwen gewonnen van die mevrouw (door goed haar werk te
doen!) en zo komen de woorden bij Naäman. Zo gaat hij op weg
en komt straks genezen thuis! (2 Kon. 5).
Zo kun je heel wat voorbeelden vinden van mensen uit de tijd
van het Oude Testament. Vooruit, nog één voorbeeld. Nu een
keer uit de tijd van het Nieuwe Testament. Laat dat nou iemand
zijn die het wél ziet zitten. Mooi hoor. Hij is echt enthousiast
en heeft veel liefde voor de Heere Jezus (denkt hij). Hebben anderen een probleem om hun Meester te verdedigen? Hij niet.
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Hij wil wel sterven voor Hem. Echt een held … Je weet hoe het
gegaan is met Petrus. Vertrouwen op jezelf maakt je niet sterker.
Integendeel.

Twee broers
Als jij iemand bent die hoopt dat niemand wat aan je
zal vragen over je geloof, vergeet dan dit voorbeeld niet.
Het komt uit een zogenaamd martelarenboek:
Twee broers zijn gevangen genomen, omdat ze christen
waren geworden. Het is avond. Morgen moeten ze voor
de rechter verschijnen. Ze weten het: óf ze zeggen dat
ze niet langer christen zullen zijn en dan zijn ze vrij, óf
ze weigeren iets lelijks over God of hun medechristenen
te vertellen en dan … voor de leeuwen. De oudste broer
zegt tegen zijn jongere broer: ‘Ik kan en wil mijn liefde
voor de Heere Jezus niet ontkennen.’ Hij gaat slapen.
De jongste is heel bang. Hij kan niet slapen. ‘Ik durf
morgen niet hoor, ik ben zo bang …’ Het enige wat hij
de hele nacht doet, is bidden. Tegen de morgen komt een
heerlijke vrede over hem. Hij maakt zijn broer wakker:
‘Kom, ze komen ons zo halen’.
Even later is het zover. De rechter kijkt hen aan: ‘Blijven
jullie christen óf zeggen jullie dat het onzin is en slecht
voor de maatschappij?!’ De oudste broer wordt zo bang
en zweert het geloof af. Zijn jongere, bange broertje niet.
Even later gaat hij voor de leeuwen. Even later is hij
Thuis!
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Weet je, het mooiste Voorbeeld heb ik voor het laatst bewaard.
Misschien heb je al vooruit gelezen om te zien of de naam van
Jezus nog wel genoemd zou worden. Gelijk heb je! Aan de ene
kant is het zo dat Hij héél ver boven ons verheven is. Hij sprak
altijd op het goede moment (en zweeg), Hij had Zijn Vader altijd
lief, Hij was altijd bewogen met medemensen en gunde hun het
echte geluk. Toch is Hij ook weer heel dichtbij.
Het heerlijke is: Hij is niet een Voorbeeld zoals vele andere voorbeelden. Die worden dan een soort meetlat. Aan hem of haar
kun je dan afmeten hoe goed je bent. Nooit vergeet ik hoe de
gymleraar een touwtje spande voor hoogspringen (had ik vroeger dus een vreselijke hekel aan). Alléén wie over het touwtje
sprong, kreeg een voldoende. Ik haalde het niet …
Als we christen zijn, dan horen we bij Christus. De relatie met
Hem is de band van het geloof. Je kunt ook zeggen dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat we op Hem gaan lijken. Hij is het
geheim van een leven waarin je toch een beetje het portret van
de Heere Jezus terugziet. Dat zie je trouwens ook als je de foto’s
uit het Oude Testament bekijkt, ook al zitten daar soms lelijke
krassen op en vieze vegen …!

14

