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Suggestie om te beginnen:
Het thema ‘mooie mensen’
leert ons om ‘authentiek
anders’ te zijn en juist van
daaruit te verbinden met de
mensen om ons heen. Kun je
een voorbeeld delen van
afgelopen week dat je
‘authentiek anders’ was?
Hoe en waar ervaarde je God
toen?
Om te zingen:
Ps. 15 van Psalmen voor nu
Opw. 59 of
May the words of my mouth,
Tim Hughes
Sela: Jezus liefde voor mij
Om te lezen:
Psalm 15: 1-3
Jakobus 3: 1- 12
Voor het gebed:
Waar zie je de
onverschilligheid voor de
waarheid, en de verharding
in communicatie in onze
samenleving, op je werk, in
je gezin of in jezelf? Deel dat
met elkaar en breng je
zorgen en verlangens bij
Jezus.
De Heilige Geest kan je hart
van waaruit je spreekt of
denkt vernieuwen, de Geest
maakt duidelijk wat niet
goed is. Bid bijv. om
vergeving en herstel, om
opnieuw vervult te worden
van Gods Geest, en voor
inzicht en wijsheid om de
juiste woorden te spreken.

Authentiek anders
Robert legt in zijn plog #39 uit wat de achtergrond is om voor het thema Mooie mensen te kiezen,
een thema over ethiek, over onze houding en gedrag. Is dat niet teveel naar binnen gericht?
Robert wordt geïnspireerd door de eerste verzen van Romeinen 12. Hoe ga je als kind van God
om met de omringende cultuur? Hoe ben je naar buiten gericht? Robert deelt wat hij bij Paulus
vindt: “denk verstandig over jezelf” (Rom.12:3) Juist om te verbinden met anderen, binnen en
buiten de gemeente, met alle generaties, is het zaak om te leren hoe wij ‘authentiek anders’
mogen zijn.
Deze keer gaat het over iemand die vanuit het hart de waarheid spreekt. (psalm 15), die niet
meedoet aan laster of roddel, en die de ander niet benadeelt of bespot. Dat klinkt mooi. Maar
onze maatschappij laat een heel ander beeld zien.
Uitdagingen van deze tijd
De waarheid spreken is zeker niet vanzelfsprekend. En laster, roddel en kwetsende of grove taal
lijkt juist wel steeds normaler te worden. Jakobus noemt dit een ongetemde tong. Maar denk in
onze tijd ook aan ongetemd duimen op een smartphone, of ongeremd rammen op een
toetsenbord. Voor wat voor uitdagingen stelt dit ons als ouders en gemeente: tieners, twintigers,
en verder? Hoe kunnen wij elkaar helpen om (meer) te gaan lijken op de man of vrouw uit Psalm
15? Ons startpunt is in de huidige cultuur.
Toenemende onverschilligheid voor waarheid
Een eerste trend die we tegenkomen, is een toenemende onverschilligheid voor waarheid.
Wij leven in een wereld waarin er aan de lopende band leugens of halve waarheden
worden verspreid door mensen van wie je toch anders zou verwachten. Hoe vaak hebben we de
afgelopen jaren niet gemerkt dat publieke figuren de waarheid naar hun hand zetten, valse
getuigenissen afleggen en proberen mensen te manipuleren – trouwens ook kerkelijke leiders die
niet betrouwbaar blijken. In deze tijd van sociale media lijkt liegen tot een kunst verheven (The
Economist, Engeland).
Wat is het effect van de dagelijkse portie halve waarheden, zogeheten ‘alternatieve feiten’, en
nepnieuws die we voorgeschoteld krijgen? In Amerika heeft men hier onderzoek naar gedaan.
Gevolg is dat steeds meer mensen het zelf ook minder nauw nemen met de waarheid. Ook in
Nederland lijkt het steeds normaler om – als dit jou uitkomt – bepaalde feiten te verdraaien, te
verzwijgen of te negeren.
In het verlengde hiervan valt op dat mensen hun mening niet of nauwelijks meer laten bijstellen
door experts, door feiten, door een degelijke argumentatie, of een genuanceerde redenering. In
plaats daarvan krijgen de eigen beleving en emoties voorrang. Misschien herken je dat in
christelijke kring soms ook dat ‘ik voel’ en ‘ik vind’ het zwaarst wegen?
Er is een woord voor deze trend, nl. post-truth, voorbij de waarheid. Kenmerkend voor dit tijdperk
is niet zozeer dat de leugen regeert, maar dat feiten en de (vaak ingewikkelde) zoektocht naar
waarheid minder belangrijk worden gevonden, met als gevolg onverschilligheid voor wat
waarheid is.
Verharding in communicatie
Bij de tweede trend gaat het om onverschilligheid voor wat we aanrichten met onze tong, of met
ons toetsenbord. Ik noem dit de trend van ‘verharding in communicatie’: schelden en vloeken,
hard en grof taalgebruik. Langs de lijn, in de politiek, via WhatsApp en andere sociale media
vliegen de grove woorden je om de oren. Een extreme variant van ‘verharding’ in communicatie,
is sexting, seksueel getinte foto’s of berichten die openbaar worden gemaakt, met vaak grote
psychische gevolgen voor de betrokkenen.
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Voor het geloofsgesprek
1. Hoe ervaren jullie de
trends van toenemende
onverschilligheid voor de
waarheid, en de verharding
in communicatie?
2. Jezus zegt: Ik ben de
Waarheid. Wat betekent dat
voor jou?
3. In zijn brief geeft Jakobus
veel aandacht aan ons
spreken. Lees de teksten en
bespreek ze met elkaar:
A. Jak. 1:19 Luister je eerst
rustig en diep, of spring ik er
gelijk bovenop? Hoe is dat
bij jou, of je omgeving? Kun
je een voorbeeld noemen?
B. Jak. 2:1, 3, 6a Beoordeel
ik mensen op hun uiterlijk
(2:1), wat zich uit in hoe ik
praat (2:3, 6a)?
C. Jak. 1: 26, Welke
waarschuwing lees je hier?
D. Jak 3: 3-4 Hoe kun je
bewust je tong (en
toetsenbord!) in toom
houden, als een bit of roer?
Wanneer is dit moeilijk/
makkelijk?
E. Jak. 4:11 Hoe spreek jij
over anderen? Wat is
roddelen? Wat gebeurt er
als er geroddeld wordt, wat
voor effect heeft dat op jou?
F. Jak. 5: 9 gaat over klagen
over elkaar. Wanneer zijn je
woorden klagend en
wanneer is het opbouwend?
Wat is het verschil, en wat is
het effect? Hoe ervaar je dat
in de Lichtboog?
G. Jak. 5: 12 Is mijn ja ja,
mijn nee nee? Hoe doe je
dat in opvoeding, in grenzen
aangeven op je werk? Hoe
moeilijk is het?
4. Hoe kun je omgaan met
schuld en schaamte rond dit
onderwerp?

De tong is een klein orgaan
Dit klinkt allemaal niet vrolijk. En ook Jakobus lijkt weinig optimistisch als hij zegt “dat er geen
mens is die zijn tong kan temmen” (Jak. 5:8). Toch biedt hij wel een oplossingsrichting. Die lezen
we in vers 11: “Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen”? Jakobus
wijst ons de weg van zelfonderzoek, de weg naar je hart. Wat leeft er in je hart? “Uit dezelfde
mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn”? (Jak. 5:10).
Vernieuwde Bron
Robert deelt een verhaal van een jonge vrouw, die in haar tienertijd in een vriendengroep
terecht kwam, waar veel gedronken en geroddeld werd. Na verloop van tijd merkte ze hoe nep
en leeg de meetings eigenlijk waren. In de groep ging het niet om waarheid en echtheid, en
recht doen aan anderen. Lasterpraat en harde spot – het omgekeerde patroon van Psalm 15,
dát was normaal. Maar het meisje wist dat er meer moest zijn dan dit. Ze was als kind gedoopt
en christelijk opgevoed en ging op zoek. Ze zocht christenen op om mee te praten, bezocht een
New Wine conferentie, ging vaker naar de kerk. Haar zoektocht kwam tot rust toen het tot haar
doordrong dat Jezus ook voor haar schuld en haar schaamte was gestorven. Ze legde haar leven
in de handen van Hem die van Zichzelf zei: Ik ben de Waarheid. De Heilige Geest (Geest van
waarheid, 1 Joh. 4:6) Hij vernieuwde de bron. En wat gebeurde er: gaandeweg merkte ze niet
meer mee te kúnnen doen met de weekendroddels. “Uit dezelfde mond klinkt zegen en
vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn”? ( Jak. 3:10) Nee, inderdaad. Ze wilde zegenen, ze wilde
God eren. En ze wilde het goede voor mensen zoeken, en hen rechtdoen.
Wat zo gaaf is aan dit getuigenis, is dat de verandering van binnenuit kwam, vanuit het hart.
Deze jongere werd iemand die – zoals David zo mooi schrijft – met haar hart, of vanuit haar
hart, de waarheid spreekt (Ps. 15:2). Van binnenuit borrelde er eerlijkheid, oprechtheid en liefde
voor God en mensen in haar naar boven.
Wat de Heilige Geest in ons wil bewerken
Denk nog eens terug aan de twee trends. Een toenemende onverschilligheid voor waarheid en
verharding in communicatie. Wat de Heilige Geest in ons wil bewerken, is precies het
omgekeerde. De Heilige Geest voedt onze liefde voor de waarheid. Met liefde voor de waarheid
bedoel ik niet een onkritisch fundamentalisme, alles zeker weten, of andersdenkenden om de
oren slaan met De Waarheid. In Psalm 15 gebruikt David het Hebreeuwse woord ‘emeth’, dat
staat voor betrouwbaarheid, trouw, integriteit, eerlijkheid, vastheid. Die persoonlijke betekenis
van waarheid klinkt door in Jezus’ uitspraak: Ik ben de Waarheid. Hij zegt hiermee: “Ik ben
betrouwbaar, je kunt jezelf aan Mij toevertrouwen”. Liefde voor waarheid heeft daarom in
christelijke zin altijd ook te maken met liefde voor Jezus. De Heilige Geest bewerkt die liefde
voor Jezus in ons hart.
Zachtmoedig hart
De Heilige Geest doet nog iets: Hij maakt ons hart zachtmoedig. Dan nog struikelen we weleens
in ons spreken (Jak. 3:2), maar het wordt dan meer een uitzondering. Een bang en rusteloos,
onzeker hart geeft brandstof aan een harde, vurige tong, die op zijn beurt grote schade kan
aanrichten. Maar als ons hart gevoed wordt door onze ware Bron, dan worden we meer als de
man of vrouw van Psalm 15.
Misschien herken je bij jezelf: ik ben onverschillig geworden voor waarheid, ik ga te veel voor
mijn eigen gelijk, of mijn taalgebruik is grof, hard of kwetsend. Misschien ben jij zelf gekwetst
door wat mensen tegen je zeiden, of door wat je via sociale media binnenkreeg. Het kan goed
zijn om dit te delen met iemand die je vertrouwt. Je mag eerlijk tegen Jezus zeggen wat er leeft
in je hart. Want Zijn waarheid is genezend en helend; Jezus spreekt waarheid vanuit een
zachtmoedig hart.

