De gezindheid van Christus/mind of Christ. Preek 17 januari 2016

LEEFREGEL
Ef. 4:21b-27
Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven
en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
en dat u de nieuwe mens moet aantrekken,
die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar,
want wij zijn elkaars ledematen.
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid,
geef de duivel geen kans.

BIJBELLEZINGEN
Filippenzen 1:9-10a (HSV)
En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u
kunt onderscheiden wat wezenlijk is….
Fil. 2:1-5 (NBV)
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost,
nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is,
zo veel ontferming en medelijden,
maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn,
één in liefde, één in streven, één van geest.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
maar ook die van de ander.
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
1 Kor. 2:16 (NIV)
But we have the mind of Christ. [Maar wij hebben de gezindheid van Christus]

Dit wordt een pittige preek! Daarom begin ik even luchtig, namelijk met een quizvraag: wat is de
overeenkomst tussen deze drie plaatjes? Aan het eind van de preek kom ik hierop terug.

Ingrijpende beslissingen nemen. We hebben of krijgen er allemaal mee te maken. Bijvoorbeeld als de
vraag opkomt: gaan we verhuizen? Of toch maar niet? En als je eenmaal besloten hebt te verhuizen,
dan volgen er nog tientallen kleinere keuzemomenten. Margreet en ik hebben er recent weer de
nodige ervaring mee opgedaan! En dat geldt voor meerdere gemeenteleden.
Bij strategische besluiten bid je om de leiding en wil van God. En om wijsheid om te zien waarop het
aankomt. In één woord hebben we het over onderscheiding, in het Engels discernment.
Waarom zouden het hierover hebben? Wat maakt dit thema onderscheiding voor ons actueel?
Dat is eenvoudig uit te leggen. In De Lichtboog zijn diverse commissies actief die zich bezinnen op een
aantal gevoelige onderwerpen. Bijvoorbeeld Kinderen aan het Avondmaal. En het thema
Homoseksualiteit. In 2016 zullen we over deze en andere onderwerpen nader met elkaar in gesprek
gaan. Onder meer tijdens gemeenteavonden. Het doel hierbij is om met elkaar verder te komen in het
onderscheiden van Gods weg voor ons als gemeente. Dat is niet eenvoudig. Zeker als je merkt dat een
ander gemeentelid anders denkt en voelt dan jij zelf. Er kunnen zomaar venijnige discussies ontstaan.
Wederzijds onbegrip, verwijdering en verdeeldheid liggen op de loer. Daarmee komt de onderlinge
verbondenheid in gevaar. Paulus heeft dit vaak meegemaakt, in verschillende gemeenten. Onder
andere bij de Korintiërs en de Filippenzen.
Ik kan me trouwens voorstellen dat sommigen van jullie nu denken: ‘Hmm, ik weet niet of dit
preekthema mij raakt. Ik ben niet zo van de gesprekken over lastige onderwerpen. Ik ben liever
praktisch bezig. En eigenlijk ben ik meer gericht op mensen buiten de gemeente.’
Dat begrijp ik goed. Maar ook als het momenteel jouw roeping is om vooral buiten De Lichtboog actief
te zijn, dan zul je toch ook van tijd tot tijd zoeken naar wijsheid. En naar de leiding van God. Anders
gezegd: ook dan is het de uitdaging om te onderscheiden wat wezenlijk is.
Dat is de uitdrukking die Paulus gebruikt in zijn brief aan de Filippenzen (1:9-10a, NBV): “En dit bid ik
dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt
onderscheiden wat wezenlijk is…”. Let op de volgorde in deze tekst: eerst gaat het om liefde. Net als de
Filippenzen hebben wij het allemaal nodig om te groeien in liefde. Bij liefde, agapè in het Grieks, gaat
het niet om een bepaald gevoel of emotie, maar om een gezindheid, een basishouding. Een houding
van jezelf geven, en de ander willen dienen. En tegelijk ook willen ontvangen van de ander. Deze
houding vraagt oefening en inzet van onze kant, het gaat meestal niet vanzelf. Tegelijk zijn we ook
afhankelijk van de Heilige Geest. Immers liefde (agapè) is een vrucht van de Geest (Gal. 5:22). Paulus
bidt dan ook dat God zelf die onderlinge liefde wil doen toenemen bij de Filippenzen. Dat mag ook ons
gebed zijn voor 2016, in deze eerste zondag van de Week van Gebed. Dat onze liefde steeds meer
mag toenemen. Dat is het boeiende aan liefde: je hebt er nooit ‘genoeg’ van. Het kan altijd nog
overvloediger!
Paulus bidt dat de liefde overvloediger wordt in kennis. Dat is apart! Liefde en kennis hebben kennelijk
met elkaar te maken. Maar hoe werkt dat dan? Ik denk als volgt. Als je er telkens opnieuw voor kiest
om in gesprek te blijven – juist ook met degene die jou misschien wat minder ligt – dan verander je in
je denken, in je kennen. Je gaat anders denken over deze persoon.
Ik heb dit zelf meegemaakt tijdens de Nationale Synode een tijdje terug. Ik zat toen in een
gespreksgroepje waarin iemand heel vrijzinnig uit de hoek kwam. Ik voelde mijzelf innerlijk afhaken bij
deze Quaker uit Amsterdam. Daarom koos ik ervoor om met hem in gesprek te gaan.

Ik stelde voor om samen te eten, en dat vond hij goed. Tijdens het onderlinge gesprek zei mijn
gesprekspartner opeens: “Ik wil graag het geheim bewaren van Wie God is.” Dat raakte mij. Ik ging
anders over hem denken. Er groeide iets als verbondenheid, ondanks de niet geringe verschillen
tussen ons.
Als je in gesprek blijft, in de relatie blijft staan, ga je misschien ook anders denken over jezelf. ‘Ach ja,
ik heb zelf ook mijn gevoeligheden, stokpaardjes, of blinde vlekken.’ Die toename in zelfkennis, en in
kennis van de ander, helpt om vervolgens te kunnen onderscheiden wat er echt toe doet: “… opdat u
kunt onderscheiden wat wezenlijk is.”
We zien dat een gezindheid van liefde, agapè, belangrijk is om te kunnen onderscheiden wat echt
belangrijk is. In Romeinen 12:2 schrijft Paulus dat wij onze gezindheid moeten vernieuwen. Want dán
kunnen we ontdekken wat God van ons wil. Onderscheiding is dus een tweetrapsraket. Trap 1 is het
onderzoeken van je gezindheid, je basishouding. Daar begint alles mee. Zonder eerlijk en kritisch
zelfonderzoek lopen we al snel vast. Bijvoorbeeld dat we dan te snel menen te weten wat God
belangrijk vindt – namelijk wat wij zelf belangrijk vinden! Trap 2 is het proces van onderscheiding zelf.
Daar ga ik het misschien later nog eens over hebben. Deze preek geeft de aftrap, trap 1. Centraal
hierin staat onze basishouding, of gezindheid.
De Engelse term voor gezindheid is mind. Zo bijvoorbeeld in de Engelse vertaling van 1 Kor. 2:16 (NIV):
But we have the mind of Christ. De NBV vertaalt: “Onze gedachten zijn die van Christus”. Maar het
Engelse woord mind (of mindset) geeft beter aan waar het om gaat. ‘Mind’ is het geheel van
gedachten en aannames die ons bewustzijn vormt. In het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de
Korintiërs confronteert Paulus deze gemeenteleden met hun mind. Met hun mentale basishouding,
hun bewustzijn van waaruit zij als vanzelf handelen en spreken. De Korintiërs zijn namelijk steeds bezig
met oordelen en evalueren. Met zichzelf en anderen langs de meetlat leggen. Door wie ben jij
gedoopt? Hoe belangrijk ben jij in de maatschappij? Hoe geestelijk ben jij? Dat soort vragen vinden ze
heel belangrijk. Maar volgens Paulus missen de Korintiërs op deze manier het zicht op wat er écht toe
doet, in de ogen van God. Ze missen het juiste onderscheid. Tegenover de kibbelende Korintiërs stelt
Paulus: Maar wij hebben de mind (gezindheid) van Christus.
Een vergelijkbare uitdrukking gebruikt Paulus in zijn brief aan de Filippenzen (2:5): Laat onder u de
gezindheid heersen die Christus Jezus had. De centrale vraag is: wat houdt dat in: deze mindset, deze
gezindheid van Christus? En hoe kunnen wij die gezindheid bij onszelf stimuleren?
Hierover is tweeduizend jaar nagedacht! Ik vat de kern van deze bezinning samen in drie woorden:
vrijheid, dwaasheid, en kruis. Waarbij dit laatste woord – kruis – het belangrijkste is. De gezindheid van
Christus heeft altijd iets te maken met het kruis van Christus.
VRIJHEID
Onderscheiding gaat om het zoeken naar de leiding en de wil van God. Maar willen we dat eigenlijk
wel? Zeg niet te snel ja. Want vaak zitten we behoorlijk vast aan dingen. Bijvoorbeeld aan onze
opvattingen over een bepaald onderwerp. Of aan bepaalde gewoonten. Of aan angst over hoe
anderen over ons denken. De gezindheid van Christus betekent dingen uit handen geven, loslaten.
Jezelf overgeven aan God. Dat zien we bij Jezus. Hij vertrouwde onvoorwaardelijk op zijn hemelse
Vader. Hij hoefde niet zijn eigen reputatie hoog te houden. Of krampachtig vast te houden aan zijn
eigen wil of verlangens. Jezus was vrij. Hij zat nergens aan vast – behalve aan zijn Vader in de hemel.
Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid, schrijft Paulus in de tweede brief aan de Korintiërs
(3:17). Jezus laat zien wat dit betekent. Hij was vol van de Heilige Geest. Dat maakte Hem vrij. Vrijheid
wil ook zeggen: Jezus was geheel beschikbaar om de wil van zijn hemelse Vader te zoeken. En deze wil
uit te voeren – tot het bittere eind. Zoals gezegd zijn wij vaak gebonden aan onze manier van denken,
onze zorgen en angsten, enzovoorts. Maar wij mogen, sterker nog: wij moeten God regelmatig vragen
om onze bindingen los te maken. In de geschiedenis van de kerk wordt dit het ‘gebed om geestelijke
vrijheid’ genoemd.
Je bidt dan om de Heilige Geest. Je vraagt of God jou wil helpen om dingen die jou onvrij maken, die
jouzelf binden, los te laten. Zodat je vrij wordt om Gods wil te zoeken en te doen (vgl. 1 Petrus 4:2).

Dat betekent ook sterven aan jezelf. Zoals ik net al zei: de gezindheid van Christus heeft altijd ergens
te maken met het kruis van Christus.
DWAASHEID
Jezus zocht de wil van zijn Vader. Uiteindelijk bracht Hem dit tot de dood aan het kruis. In de ogen van
de wereld was dit zwakheid en dwaasheid. Dat schrijft Paulus in 1 Kor. 1:23 (“… wij verkondigen een
gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas”). Maar wat dwaas en zwak
is in de wereld, is wijsheid en kracht voor God (“Maar voor wie geroepen zijn… is Christus Gods kracht
en wijsheid”, 1 Kor. 1:24). En andersom (zie 1 Kor. 1:19-20, 27-28). God denkt heel anders dan mensen
over wat slim en machtig en de moeite waard is.
Dat blijkt ook uit Filippenzen 2:3b: Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Het woord dat hier is vertaald als ‘bescheidenheid’ heeft de bijklank van de mentaliteit van een slaaf.
In het Engels: lowly-mindedness. Een mind die zichzelf laag opstelt. Een denken dat zich vernedert.
Griekse filosofen vonden dit afschrikwekkend. Zij zochten juist iemand die de hoogste gedachten kon
denken. Maar God kiest de weg van zwakheid en dwaasheid, in de ogen van de wereld. In Jezus nam
Hij zelf de gestalte van een slaaf aan (Fil 2:6)! Weer een omkering van zaken.
Wat betekent dit praktisch voor ons, als wij dit jaar met elkaar nader in gesprek gaan over gevoelige
onderwerpen? En daarbij hopen en verwachten iets van Gods wil te kunnen onderscheiden?
De eerste stap hebben we zonet besproken. Dat is om jezelf af te vragen: hoe vrij ben ik? Wil ik echt
Gods wil zoeken en vinden? Kan ik dingen loslaten als God dat van mij vraagt, of zit ik er aan vast?
De tweede stap gaat over het verschil tussen kerk en wereld. Wat wijs is in de politiek of in het
zakenleven, is dwaas in de ogen van God, als het gaat om de kerk. En andersom. In de politiek zien we
lobbyen, druk uitoefenen, groepjes van gelijkgezinden vormen, negatief spreken over tegenstanders,
gekonkel in achterkamertjes, en dergelijke. Maar dat past niet in de gemeente. De gezindheid van
Christus betekent: bereid zijn om de minste te zijn. Lowly-mindedness. Eerlijk zelfonderzoek. Vraag ik
mijzelf af waarin ik mogelijk ongelijk heb? Ben ik bereid om gecorrigeerd te worden? Of ben ik vooral
bezig om mijzelf op de kaart te zetten? Luister ik de ander tevoorschijn? Geef ik hem of haar de ruimte?
Of wil ik liefst mijn eigen standpunt doordrukken? De mind of Christ heeft te maken met open en
kwetsbaar zijn. Dwaas en zwak durven zijn volgens wereldse maatstaven.
KRUIS
De gezindheid van Christus betekent ook: kijken naar de ander in het licht van het kruis. Dat is de
derde en tegelijk de diepste dimensie. Dit derde aspect leidt ons naar het geheim van Pasen.
De woestijnvaders hebben hier veel over gemediteerd. Even voor wie
deze figuren niet kent: de woestijnvaders en zandmoeders vormden
een idealistische Gideonsbende uit de eerste eeuwen van het
christendom. Zij trokken zich vanuit de stad in de woestijn, om zich
helemaal te kunnen concentreren op God. Uit hun kringen komt het
volgende verhaal.
Een monnik en een maagd komen logeren bij een oudste in zijn kloostercel. ’s Nachts hebben de
monnik en de maagd seks met elkaar. ’s Morgens nemen ze afscheid van de oudste en wandelen weg.
Maar ineens worden ze ontzettend nieuwsgierig. De oudste moet toch hebben gezien of gehoord
waar ze die nacht mee bezig waren geweest? Ze keerden terug en vroegen het hem. Eh ja – ik had het
wel door inderdaad, zei de oudste. En… waar dacht u dan aan? vroegen de twee lovers. De oudste
antwoordde: “Op dat moment waren mijn gedachten gericht op de plek waar Christus werd
gekruisigd. En ik huilde.” De monnik en de jonge vrouw waren diep getroffen door de compassie en
het verdriet van deze man. Ter plekke beleden ze hun zonde en bekeerden zich.
Dit verhaal is een bloem uit de woestijn! Waarom vind ik het zo mooi? De oudste in dit verhaal had het
niet nodig om te laten zien dat hij een beter mens was dan anderen. Bijvoorbeeld door de monnik en
het meisje hard te veroordelen. De bekering die nodig was, kwam er inderdaad. Maar niet doordat de

oudste zijn eigen juiste visie opdrong. Hij was gericht op Christus die werd gekruisigd voor de zonde
waar hij getuige van was.
Verder wachtte hij geduldig op wat er zou gebeuren. In dit geval ging het snel. Maar het had ook nog
maanden of zelfs jaren kunnen duren voordat het stel zou erkennen dat ze in Gods ogen verkeerd
bezig waren geweest.
Het tweede dat opvalt is dit. Hoe dieper ons denken wordt gestempeld door de gezindheid van
Christus, des te sterker ervaren we hoe gebroken en onvolmaakt wij zelf zijn. En hoe gebroken deze
wereld is. Onze bewogenheid, onze compassie neemt toe. De Griekse filosoof Socrates heeft nooit
gehuild, voor zover wij weten. Hij bleef onaangedaan. Jezus huilde wel. Hij was bewogen met mensen
in hun nood. De oudste huilde over de zonde die plaatsvond in zijn kloostercel. Hij had daar pijn van.
Hij reageerde dit niet af op anderen. Maar hij ging met zijn pijn direct naar Jezus. Tegelijk vertrouwde
hij op God. Op zijn genade en zijn rechtvaardigheid.
Dit verhaal laat iets zien van de mind of Christ. De woestijnvaders en –moeders hebben dit geoefend.
We zien ze telkens bezig met het leren – haast als een nieuwe vaardigheid, of een nieuwe taal – om
hun naaste te zien in het licht van het Kruis. Een typerend citaat luidt: “Als wij onze broeder of zuster
benadelen, dan zondigen we tegen Christus.” Hieruit blijkt een diep besef van de geestelijke betekenis
van onderlinge verbondenheid (koinonia, gemeenschap). Onze zuster en broeder in het geloof is
iemand aan wie Christus zich heeft verbonden, “… wij zijn elkaars ledematen” (Ef. 4:25).
Een vernieuwde gezindheid, de mind of Christ, uit zich in vertrouwen op God. Dat Hij zal voorzien in
wat we nodig hebben. In de gezindheid van Christus is er ruimte om genadig te zijn, en om te
vergeven. Om de minste te willen zijn. Om geduld te oefenen. Om de ander die anders denkt, te
aanvaarden als een broeder of zuster in Christus. En om uit te delen van de rijkdom die God ons
schenkt. Want kennen door de kracht van het kruis vertaalt zich in de ander dienen.
Persoonlijk zou ik daar graag in groeien. Meer trekken vertonen van de gezindheid van Christus.
Maar daar heb ik anderen voor nodig. Wij hebben elkaar nodig. Willen wij zo’n gemeente zijn?
Die gestempeld is door de gezindheid van Christus?
We keren terug naar de drie plaatjes: wat is de overeenkomst? Heb je het al in de gaten? Ik heb deze
afbeeldingen bij deze preek gezocht als hulpmiddel om de kern ervan te onthouden. De diepste kern
ervan is: de gezindheid van Christus hebben, betekent kiezen voor een bepaalde houding. Voor een
denken dat is gestempeld door het kruis. Kruisvormig denken. Bijvoorbeeld dat je jezelf realiseert, in
termen van Elly en Rikkert: we hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar.
Ik dus ook. Ik ben niet beter als iemand anders. Of slechter. Aan de voet van
het kruis van Christus zijn wij allemaal gelijk.
Kruisvormig denken. Dat is de symboliek in het plaatje: een kruiskop (immers
denken vindt plaats in je hoofd). Stel dat je graag klust – die mensen zijn er
gelukkig, ze hebben Margreet en mij geweldig geholpen! Dan kun je elke
keer als je een kruiskop pakt, bedenken: die kruiskop, dat ben ik. Of: zo wil ik zijn. Dus laat ik mijzelf
eerlijk ondervragen. Heb ik iemand veroordeeld in mijn gedachten, of in mijn woorden? Ben ik
krampachtig aan het vasthouden? Of kan ik dingen loslaten, en uitdelen? Ontvang ik van de ander, ook
van degene met wie ik het niet eens ben? Of ben ik vol met mijn eigen dingen? Besef ik (nog) goed wat
Jezus voor mij heeft gedaan aan het kruis?
Of stel dat je graag thee of koffie drinkt uit een favoriete mok of kop. Dan kun
je die kop bestempelen als jouw ‘kruiskop’! Telkens als je die kop pakt, kun je
even terugdenken aan wat we bespraken in deze preek. Pak bijvoorbeeld
Filippenzen 2 er weer even bij. Met daarin de kernwoorden als ‘eensgezind’,
‘één in liefde’, ‘één in streven’, ‘één van geest’, ‘verbondenheid (koinonia)
met de Geest’. En vraag jezelf af: Hoe heb ik daaraan bijgedragen? Of wilde ik
vooral mezelf laten horen (Paulus noemt dat ‘geldingsdrang’)? Heb ik de ander
belangrijker geacht dan mijzelf? Of vond ik mijzelf eigenlijk belangrijker en

beter (Paulus noemt dat ‘eigenwaan’)? Heb ik vooral mijn eigen belangen gediend, of die van de
ander?
En het derde plaatje – tja. Dat is natuurlijk voor de echt hippe figuren onder ons!
Zij kunnen hun eigen kop tot een kruiskop maken. 

Onderscheiding begint met het samen cultiveren van de mind of Christ. Dat is de eerste trap van de
tweetrapsraket. Deze eerste trap bestaat uit: (1) Het bidden om geestelijke vrijheid, zodat je kunt
loslaten wat jou in de weg staat om Gods wil te zoeken en te doen. (2) Het kiezen voor nederigheid, de
ander belangrijker achten dan jouzelf. En geen politieke spelletjes spelen, ook al lijkt het dwaasheid
om dat inderdaad niet te doen. (3) Kruisvormig denken. Je zuster of broeder zien in het licht van het
Kruis. Als iemand voor wie Christus is gestorven.
Ik hoop dat we vanuit deze houding met elkaar omgaan in 2016. In de kerngroep, in en rond onze
samenkomsten, in gemeentevergaderingen, etc. Dan bevorderen we de onderlinge verbondenheid.
Onmisbaar tenslotte is ook dat we samen onze kruiskoppen in gebed buigen voor God: “Maakt U ons
door de Heilige Geest ‘één in liefde, één in streven, en één van geest’.” Vanuit die afhankelijkheid
mogen we verwachten een glimp op te vangen van hoe de wereld – en hoe De Lichtboog – er in de
ogen van Christus uit moet zien.
Amen
VERWERKING

Denk en bid in stilte na over de volgende vragen:
1. “Als wij onze broeder of zuster benadelen, dan zondigen we tegen Christus.”
Is er een broeder of zuster die ik heb benadeeld, in gedachten of woorden/daden?
2. Is er iets wat mij bindt, of vasthoudt? Waardoor ik niet echt vrij ben om Gods wil te zoeken en te
doen?
3. Besef ik (nog) goed wat Jezus voor mij heeft gedaan aan het kruis?
May the mind of Christ, my Savior,
Live in me from day to day,
By His love and power controlling
All I do and say.

