
Navolging 2 
ZELFVERLOOCHENING 
 
Jezelf verloochenen. Wat is dat? Jezelf vergeten, 
wegcijferen. 
De ander niet en vooral de Ander niet, God niet 
 
We lezen eerst uit de Bijbel Lukas 9:23-27 
 

23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf 
verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 
24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie 
zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 
25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te 
verliezen of zelf schade te lijden? 
26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, 
voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal 
komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de 
heilige engelen. 

 
Zelfverloochening: wat is het niet? 
Het is iets anders dan het verloochenen van een ander. Ik denk aan de 
geschiedenis van Simon Petrus in de nacht van het verraad van de Heere 
Jezus. Petrus is dan bij het haardvuur op de binnenplaats en tot drie keer toe 
ontkent hij dat hij een volgeling is van Jezus. Hoor jij bij Hem?  
Vandaag kunnen mensen aan u vragen: Gelooft u in God? Bent u een 
christen? Wanneer u ja zou moeten zeggen en dat niet doet, is dat 
verloochening. Maar in vers 23 gaat het niet om deze verloochening. 
Zelfverloochening is iets anders. 
 
Zelfverloochening: wat is het dan wel?  
Zelfverloochening is jezelf wegcijferen. Ik ben niet belangrijk. Als oudste in 
het gezin mocht u vroeger geen opleiding volgen maar u moest thuis werken. 
Meestal ging dit onder dwang. Het was zoals het was. U cijferde zichzelf weg. 
De zorg voor een zieke moeder op u nemen. Geen baan. Geen carrière. Geen 
extra inkomsten. Uw eigen belang was niet belangrijk. Uw kinderen gaan voor. 
Zij tellen, ik niet. Een streep door uzelf. 
 
Voorbeelden van zelfverloochening.  



Moeder Teresa in de krottenwijken van Calcutta in India. Ze verliet het 
klooster met toestemming van paus Pius II en gaf haar leven voor de 
allerarmsten. Een Bijbels voorbeeld wordt ons verteld door Jezus in de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wat de priester en de Leviet 
nalieten, deed hij wel. Jezus stelt de Samaritaan tot een voorbeeld. 
 
Terug naar vers 23. Wie Jezus wil navolgen moet vooral tot twee dingen 
bereid zijn: men moet zichzelf verloochenen en zijn/haar kruis dagelijks 
opnemen. Bij zelfverloochening hoort dus ook het dragen van een kruis. 
Bartje zei in de gelijknamige streekroman: ‘Elk huus heeft z’n kruus.’ Heeft 
iedereen een kruis te dragen en wat is dat dan? 
 
Iemands ‘kruis’. Een kruis is iets dat drukt, een last, iets dat pijn kan doen. 
Paulus spreekt over ‘een doorn die prikt in zijn vlees’. Mozes kan niet zo goed 
uit zijn woorden komen. David heeft een zwak voor mooie vrouwen.  
Soms zijn er zaken die drukken, lastig zijn en pijnlijk. Menigeen die net tot 
geloof gekomen is, doet de ervaring op dat juist op dat moment dingen op 
zijn/haar weg komen die als een beproeving en een last worden ervaren. 
Maar er valt ook te denken aan lichamelijke of geestelijke beperkingen. Uw 
leven, uw lichaam, relaties, uw kennis en uw kunde… het is niet honderd 
procent. 
 
Een kanttekening. Het maakt verschil of een kruis niet ontlopen kan worden of 
dat dit een vrije keuze is. Soms heb ik geen keus. Een zieke moeder moet ik 
verzorgen. Een kind met een beperking vraagt veel tijd van een ouder. 
Soms is zelfverloochening wel een keus. Om vrijwilliger te kunnen zijn, kiest 
iemand ervoor om minder uren per week te werken. Soms is zelfverloochening 
kruis dragen omdat een ander (God?) je daartoe dwingt (denk aan Petrus in 
Johannes 21,18. ‘een ander zal je gorden’). 
 
Kruis en zelfverloochening horen blijkbaar bij elkaar. Een kruis kan een middel 
zijn tot de verloochening van uzelf. Om te oefenen in navolging hanteert de 
Meester kundig, in wijsheid en in liefde het één of andere kruis. Hij weet als 
geen ander welke last uw schouders kunnen dragen. Daarvoor kent Hij de 
zijnen door en door. Lees maar: 
 

Hebr. 12:11 (HSV) En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel 
geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij 
hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.  



(NBV21): Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te 
brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is, plukt er op den 
duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. 

 
Zelfverloochening is geen martelaarschap. In de kerkgeschiedenis zijn 
volgelingen van Jezus gevangen, gemarteld en gedood vanwege het geloof. 
Johannes de Doper, Stefanus, gelovigen die door Nero voor de leeuwen 
werden geworpen. Christenen in China beleven martelingen. Maar dit wordt 
niet bedoeld met zelfverloochening. 
 
Navolging in de vorm van zelfverloochening en het dragen van een kruis heeft 
alles te maken met: overgave, ootmoed, de minste zijn, opbranden en 
dienende gehoorzaamheid. Een oefening tot zaligheid. Zelfverloochening 
geeft verlies. Verliezen betekent dat je leert loslaten wat geen waarde heeft. 
Het is oefenen en worstelen. Een kruis drukt soms ook langere tijd of 
levenslang. 
 
Niet schamen is ook zoiets wat wij leren kunnen door schade en schande. 
Denk aan Simon Petrus tijdens het proces van Jezus bij Pilatus. Toen 
schaamde hij zich nog voor Hem. Later sprak hij met steeds meer 
vrijmoedigheid over zijn Heere en Heiland. Hij kon niet meer zwijgen over de 
Naam. Hij was de schaamte voorbij. 
 
En wat is dan de vrucht, waar leidt het toe? Uw zelfverloochening, uw kruis 
opnemen en volgen. Slepen maakt alles nog zwaarder en dat schiet niet op. Al 
hebben de vossen holen en de vogels in de hemel nesten en de Heere Jezus 
niets om Zijn hoofd neer te leggen, u mag Hem, het Lam, volgen waar Hij ook 
heen gaat. Met Hem sterven en met Hem erven. Alleen dit navolgen, geeft 
perspectief. Komt in en erft. Het leidt tot erven, eeuwig delen in genade. 


