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Sterven Aan Jezelf 
 

“Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 
dagelijks opnemen en Mij volgen.” Lukas 9:23 

 
 

Als je wordt vergeten of verwaarloosd of met opzet vernederd, en je raakt niet 
gekwetst of gegriefd door de belediging of de onoplettendheid, maar je bent 
gelukkig in je hart omdat je waardig wordt geacht voor Christus te lijden- 

dat is sterven aan jezelf 

Als men kwaadspreekt over je goede daden - wanneer men tegen je wensen 
ingaat, je advies wordt genegeerd, je mening belachelijk gemaakt en je weigert 
om woede in je hart te laten opkomen of om jezelf ook zelfs maar te 
verdedigen, maar neem het allemaal in geduldige, liefdevolle stilte- 

dat is sterven aan jezelf 

Als je liefdevol en geduldig elke wanorde, elke onregelmatigheid, elke ergernis 
of elke kwelling verdraagt; wanneer je verspilling, dwaasheid, verkwisting, 
geestelijke onverschilligheid of gevoelloosheid kunt overmeesteren zoals Jezus- 

dat is sterven aan jezelf 

Als je tevreden bent met welke kleding dan ook, welk klimaat, welke 
samenleving, welke eenzaamheid of welke onderbreking door de wil van God 
dan ook- 

dat is sterven aan jezelf 

Als je er nooit aan denkt om in een gesprek vooral over jezelf te praten of over 
je eigen goede daden op te scheppen of zit te vissen naar complimenten; als je 
het echt fijn vindt om onbekend te zijn- 

dat is sterven aan jezelf 

Als je je broer op ziet bloeien en aan al zijn behoeften wordt voldaan, en als 
je je oprecht kunt verheugen en niet afgunstig bent, of God in twijfel trekt 
omdat je eigen behoeften veel groter zijn en je in wanhopige omstandigheden 
verkeert- 

dat is sterven aan jezelf 

Wanneer je een terechtwijzing of berisping kunt ontvangen van iemand van 
minder aanzien dan jezelf, en je kunt je zowel innerlijk als uiterlijk nederig aan 
die persoon onderwerpen, terwijl er geen rebellie of wrok in je hart opkomt- 

dat is sterven aan jezelf 

Ben je reeds aan jezelf gestorven? 
Laat de Heilige Geest je aan de voet van het kruis brengen, zodat je je voor de 
Heere kunt vernederen en je ‘eigen ik’ kunt kruisigen, zodat je Zijn natuur 
deelachtig wordt tot eer en glorie van God de Vader- 

dat is sterven aan jezelf 


