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Teleurgesteld?
Je bent geliefd!!
Het is een Bijbels beginsel dat wij ons van het kwaad moeten afzonderen. Het pad dat wij als
christenen behoren te gaan, is smal, maar ons hart moet ruim zijn. Wij moeten mild zijn voor
anderen. Altijd bestaat het gevaar dat wij de afzondering te ver doorvoeren en geïsoleerd
gaan leven. Er zijn zo veel dingen die ons tot een isolement kunnen brengen: vriendschappen
zijn zo breekbaar, mijn vertrouwen in anderen wordt zo vaak teleurgesteld, er gebeuren zo
veel dingen die ik niet kan goedkeuren!
Ben ik vruchteloos of teleurgesteld? Al deze, dingen zijn ongetwijfeld waar en ze zijn moeilijk
om ermee om te gaan. Maar de vraag is hoe ik met deze dingen om ga. Er hangt zo veel af
van de geest waarin ik deze moeilijkheden tegemoet treed. Er hangt zo veel af van mijn
eigen gezindheid.
Door al deze omstandigheden kan ik mezelf terugtrekken en daardoor verbitterd, hard,
afwijzend en dor worden. Maar dan heb ik geen hart voor het volk van de Heere en voor de
belangen van de Gemeente. Dan bestaat het gevaar dat ik vruchteloos word, zonder goede
werken, zonder medegevoel met de armen, de zieken en de beproefden. Dan bestaat het
gevaar dat ik alleen leef in het kleine kringetje, waarin ik mezelf heb teruggetrokken, dat ik
alleen aan mezelf denk, aan mijn persoonlijke belangen en mijn gezinsbelangen. Dan bevind
ik me in een ellendige toestand.
Maar ik zie dit zelf niet in, want ik houd me op een onnatuurlijke manier bezig met de fouten
van anderen. op zichzelf is het niet moeilijk om fouten, gebreken en zwakheden te
ontdekken bij anderen. Maar de vraag is: Hoe treden wij deze dingen tegemoet? Als wij dit
doen in een verkeerde gezindheid, dan bestaat het gevaar dat wij onszelf terugtrekken,
isoleren. Maar dan zijn wij zelf beklagenswaardig, dan kunnen wij weinig of niets meer
betekenen voor de ander. dan zijn wij wat men noemt "een teleurgesteld mens".
Zo iemand heeft altijd aanmerkingen op anderen. Zo iemand heeft zich terug getrokken in
zichzelf. Zo iemand bevindt zich in een droevige toestand. Zo iemand zal anderen die onder
zijn invloed komen, die zo zwak en dom zijn naar hem te luisteren, net zo ongelukkig maken
als hijzelf. Zo iemand is in de praktijk van zijn geloofsleven volkomen vastgelopen. Hij (of zij)
was niet opgewassen tegen de harde werkelijkheid van het leven van elke dag. Zo iemand
trekt zich terug in zijn eigen kringetje en maakt aanmerkingen op iedereen, behalve op zichzelf.
Het is triest als een christen in zo'n isolement terecht komt. Onbegrepen had de Heere Jezus
toch de Zijnen lief. De enige volmaakte Mens die er ooit op aarde was, heeft in volkomen
afzondering van het kwaad geleefd. Hij leefde in een boze en zondige wereld. Wat een
moeilijkheden en teleurstellingen heeft Hij meegemaakt. "De wereld heeft Hem niet gekend.
Hij kwam tot het Zijne (Israël), en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen" (Joh. 1:10,11).
Hij wachtte op een teken van medelijden, maar tevergeefs, op troosters, maar vond die niet
(Ps. 69:21).
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Zelfs Zijn discipelen begrepen Hem niet en toonden geen medegevoel. Zij sliepen op de berg
van de verheerlijking, toen Hij van gedaante veranderd werd. Zij sliepen in de hof van
Géthsémané, toen Hij zieleangst had. Zij wekten Hem uit Zijn slaap in hun angst, in de storm.
Zij vielen Hem voortdurend lastig met hun onnadenkende vragen en dwaze denkbeelden.
Hoe trad Hij al deze dingen tegemoet? In volmaakte genade, geduld en liefde. Steeds weer
beantwoordde Hij geduldig de vragen van de discipelen en corrigeerde Hij hun denkbeelden.
Hij nam hun angst weg, Hij loste hun moeilijkheden op, Hij voorzag in al hun noden, Hij had
geduld met al hun zwakheden. Hij ging ervan uit dat zij toegewijd waren, maar zij verlieten
Hem. Hij zag hen door Zijn eigen liefhebbende ogen, Hij had hen lief, ondanks alles. Hij heeft
de Zijnen die in de wereld waren, liefgehad. Hij heeft hen zelfs liefgehad tot het einde (Joh.
13:1). Laten wij Zijn voorbeeld navolgen en in Zijn voetstappen wandelen. Dan zal onze
afzondering geen isolement worden. Dan zal ons pad smal, maar ons hart ruim zijn.
C.H. Mackintosh

