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Leert van Mij … (Matth.11:29)
Laatst werd ik op m’n vingers getikt door mijn chef. In zijn ogen had ik iets niet
goed gedaan. Ik was het er niet mee eens en vond het ook helemaal niet
leuk.
Herkent u dat? Je wordt berispt en wordt inwendig boos. Jij wordt aangetast
in je eer. Hoe reageer je dan? Ik wilde een mail terugsturen om aan te geven
dat hij geen gelijk had. Eigenlijk wilde ik mezelf dus rechtvaardigen.
Hoe zou de Heer Jezus hier reageren? Wat denk je hoeveel tegenspraak Hij
van de kant van de zondaars heeft verdragen?! Telkens ontmoette Hij
onbegrip, onwil, tegenstand, mensen die Hem van de berg af wilden gooien.
Ondanks dat Hij het land rondging terwijl Hij alleen maar goeddeed, werd Hij
verworpen en naar het kruis verwezen. “Weg met Hem! Kruisig Hem!” Wat
heeft Hij dan voor kwaad gedaan? Niets! Maar ze riepen des te harder:
“Kruisig Hem!”
En wat was de reactie van de Heer Jezus? Hij was zachtmoedig, dus kwam Hij
niet op voor Zijn eigen eer en recht. Zelfs niet bij dit grote onrecht, terwijl Hij
toch als de Afgezant van God kwam, met de bedoeling om mensen te
redden, en afgewezen werd. Zoals een lam dat naar de slachtbank geleid
wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn
mond niet open. Die als Hij gescholden werd, niet terugschold. Als Hij leed (als
Hem onrecht werd aangedaan), niet dreigde, maar het overgaf aan Hem
Die rechtvaardig oordeelt.
Hij gaf het dus over in de handen van Zijn Vader, de machtige God, Die eens
alles recht zal zetten. Alle mensen in Jeruzalem die de Heer afwezen, zullen
hier eens voor geoordeeld worden. Dan zal duidelijk worden dat de Heer
Jezus wel in Zijn recht stond, dat Hij wél gelijk had, en wél onschuldig was.
Het zal heel duidelijk worden dat de mensen Hem oneerlijk behandeld
hebben. De Heer Jezus wordt dan voor aller oog gerehabiliteerd. En ik geloof
dat God dan ook het onrecht zal rechtzetten, dat ons is aangedaan.
Natuurlijk, je mag het best zeggen als een ander jou verkeerd beoordeelt.
Maar we moeten ons dan niet gaan rechtvaardigen of onze eer zoeken. En
als je het niet met elkaar eens bent of je wordt echt oneerlijk behandeld,
laten we het onrecht dat ons aangedaan wordt, dan maar in Gods handen
leggen.
We mogen leren van de zachtmoedigheid van de Heer Jezus. Hij is ons ideale
Voorbeeld. Hoewel het niet leuk is om oneerlijk behandeld te worden, kunnen
we dan wel een beetje meevoelen met wat de Heer heeft meegemaakt. En
dat is kostbaar voor Zijn hart.
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