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2. Hoezo anders?– Een nieuw setje kleren (Efeziërs 4:17-5:2)
We horen het regelmatig in het nieuws: scholen of zorginstellingen, waar het
niet goed gaat. Er is personeelstekort, mensen klagen, inspecties brengen
problemen aan het licht. De oplossing ligt vaak niet in het personeel
vervangen om het beter te krijgen. Er moet een verandering plaatsvinden in
de leiding, in de manier van werken en communicatie.
Paulus bedoelt eigenlijk hetzelfde als hij spreekt over verandering van ons
mensen. Als je een mens wilt veranderen moet je niet proberen zijn gedrag te
veranderen, maar hij moet in zijn aansturing, in zijn hart veranderd worden.
Toch lijkt Paulus het voornamelijk over het uiterlijke gedrag te hebben als hij
‘de heidenen’ in hun duisternis beschrijft. Hij heeft het niet zo zeer over ‘zij’
en ‘wij’, maar over de strijd in ieder mens. Een strijd tussen ‘op zichzelf
gericht zijn’ en ‘op de ander en God gericht zijn’. Ook als hij het heeft over het
opgeven of ‘uittrekken’ van deze oude levenswandel, lijkt het of hij het heeft
over een uitwendig gedrag dat je verandert. Net als een set andere kleding,
die je koopt bij de rommelmarkt.
Maar zo mag het niet bij u gaan, zegt Paulus. In de oude Nieuwe Vertaling
stond het: ‘Maar gij geheel anders’. Maar in de nieuwe Nieuwe vertaling staat
het duidelijker: ‘Maar zo hebt u Christus niet leren kennen’. Verandering
begint niet bij de buitenkant, bij ons gedrag. Maar verandering begint diep
binnen in ons. In het kennen van Christus. Niet in kennis over hem. Maar in de
ontmoeting van Jezus in de Bijbel en als levende Heer. Zo wordt Jezus volgen
niet een setje nieuwe kleren aan de buitenkant, maar leven als een heel
nieuwe mens. In een voortdurend vernieuwd worden van onze geest en ons
denken. In onze ontmoeting met Christus worden we diep veranderd. Hier
ontmoeten we de weg van de liefde, de weg van het offer. De voorbeelden
van ons gedrag vloeien hieruit voort: over de waarheid spreken, omgaan met
boosheid, eerlijk de kost verdienen en delen met anderen, opbouwend
spreken, goed voor elkaar zijn en vergeven. Dit zal veranderen, als God een
andere directie in ons leven aangesteld heeft, waar onze daden vanuit
werken: De zelfopofferende genade van Jezus Christus.

Om nog eens over door te praten:
Lukt het om uw / jouw gedrag te veranderen, als u / je dat voorneemt?
Bijvoorbeeld bij een goed voornemen bij een nieuw jaar?

Bijbelstudie –
Efeziërs 4: 20 legt de kern van onze verandering in het leren
kennen van Christus. Van welk Bijbelgedeelte uit de
evangeliën leert u / leer jij veel over wie Jezus is? Of welke
ervaring in uw / jouw leven heeft u / je veel geleerd over die
Jezus is?
Gebed –
Vader, Zoon en Heilige Geest,
We bidden U dat we in de ontmoeting met Jezus meer mogen
leren over wie U bent.
Help ons om trouw te zijn in de ontmoeting met Christus in de
woorden van de Bijbel.
Levende Christus, kom ons tegemoet, in ons leven, in andere
mensen, in de kerk.
Leer ons U steeds beter kennen.
In beweging –
Vanuit dit steeds beter leren kennen van Christus en de
voortdurende vernieuwing van onze geest en ons denken,
verandert ook ons doen en laten. Welke concrete dingen, die
Paulus noemt, hoopt u / hoop jij dat er veranderen in uw /
jouw leven?
 Losbandigheid en zedeloosheid.
 Liegen / de waarheid spreken tegen elkaar
 Het loslaten van boosheid
 Stelen / eerlijk de kost verdienen en delen
 Vuile taal / opbouwende woorden
 Wrok en drift / Goed voor elkaar zijn en vergeven
Waarin is Jezus dan uw / jouw voorbeeld?
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