Op de verkeerde stoel
Een tijdje geleden luisterde ik naar de radio. Er werd gesproken over de grootste flater in je leven.
Mijn mondhoeken krulden omhoog toen ik weer dacht aan dat ene gênante moment, ongeveer zes
jaar geleden. Gelukkig kan ik om mezelf lachen, anders had ik er waarschijnlijk buikpijn van gehad.
Die dag sleepte ik mijn kind van 1 jaar mee naar de huisarts. Haar huiduitslag ging maar niet weg. Ik
voelde me bezwaard om voor zoiets onbenulligs te gaan, maar had nu eenmaal dat ene zalfje nodig.
Ik tilde haar de trappen op en liep naar de vervanger van mijn huisarts, in het kamertje ertegenover.
Met klotsende oksels plofte ik met mijn dreumes neer op een stoel. Ik legde uit wat ik dacht nodig te
hebben en liet de plekjes op de arm van mijn jongste zien. De huisarts bekeek het even en keek mij
glimlachend aan. ‘Als we nu even van stoel verwisselen, dan kan ik uw dochtertje een recept
voorschijven.’ Met het schaamrood op mijn kaken, bood ik hem galant zijn eigen doktersstoel aan.
Behalve dat dit voorval je misschien op de lachspieren werkt, wil ik het ook gebruiken om een
gedachte met je te delen. Een arts kan alleen zijn of haar werk doen als jij diegene daar de ruimte
voor geeft en iets doet met wat er wordt gezegd. Zolang jij op de stoel van de dokter zit, gaat het
genezende werk niet van start.
In het Bijbelboek Jeremia vinden we een volk dat dodelijk gewond is door hun vele zonden. Als ze er
niets aan deden, zou God hen treffen met een ernstig oordeel. Jeremia waarschuwde zijn volk en liet
weten hoe hun breuk kon worden genezen: het mes moest in hun vele overtredingen. Bekering was
nodig. Maar het volk bleef op zijn ik-gerichte stoel zitten en weigerde Gods liefdevolle handreiking.
Ze luisterden liever naar hun eigen geneesheren. Die vertelden hun dat er niets aan de hand was en
gaven hun tenminste een goed gevoel over zichzelf. Ze beloofden het ongehoorzame volk ‘vrede’ en
streken met dit zalfje over hun dodelijke wond. De profeten en priesters misleidden de Israëlieten.
Wat zou het met het hart van God hebben gedaan dat Zijn eigen volk Hem, de Geneesheer, afwees?
Ik hoop dat jij dè Geneesheer hebt leren kennen: de Here Jezus. De Enige Die de juiste diagnose stelt
en jou kan en wil genezen. Het is wel nodig dat je van je troon afstapt en Hem de plek geeft die Hem
toekomt. Hij kan je alleen genezen als je jezelf volledig in gehoorzaamheid overgeeft aan Zijn
restaurerende handen. Als jij wilt sterven aan jezelf en onverdeeld op Hem, op Zijn wil en Zijn eer
gericht wilt zijn. Dat leven is helend en brengt diepe vrede en vreugde.
Onlangs is het nieuwe boek van Tanneke verschenen: ‘Keer terug en kom thuis’. Dit bijbelstudieboek
over Jeremia moedigt aan om terug te keren tot God en dicht bij Hem te leven. Het daagt je uit om in
deze tijd van God te getuigen en pal te staan voor de waarheid van Gods Woord.

