
Eigenlijk 
 

 
De laatste maanden zijn we elkaar veel meer online gaan ontmoeten. Het is me opgevallen hoe vaak 
in onlinegesprekken het woordje ‘eigenlijk’ wordt gebruikt. 
 
Regelmatig zit ik te tellen hoe vaak iemand dat woord gebruikt en soms wordt het ronduit irritant. Maar 
misschien is het eigenlijk wel logisch dat we het woord zo vaak gebruiken. Eigenlijk heeft het een heel mooie 
betekenis. 
 
Paulus stelt in Romeinen 9:20 een interessante vraag als hij schrijft: Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, 
iets tegen God zou inbrengen? 
Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: ‘Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie?’ 
 
In 2 Korinthe 4:7 zegt Paulus vervolgens: Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het 
moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 
 
Ideaalbeeld 
 
Als je pas tot geloof bent gekomen, heb je een ideaalbeeld van hoe een christen er ‘eigenlijk’ uit zou moeten 
zien. Zelf doe je ook vreselijk je best om die hoge standaard te bereiken. Je denkt dat een christen altijd blij 
moet zijn, veel plezier heeft, geen zorgen kent en alles durft. En als een christen maar een beetje angst 
vertoont, is dat het bewijs van gebrek aan geloof. Elke vorm van zwakheid maakt duidelijk dat zo’n christen 
er niets van heeft begrepen, want een christen hoort onder alle omstandigheden een overwinnaar te zijn. 
Toch? 
 
Niet lang na mijn bekering drong bij mij het besef door dat christenen geen supermensen zijn. Dat leerde ik 
door het leven van Paulus te bestuderen. Hij was een gewoon mens, die door zijn leven toch God 
verheerlijkte. Ik begon mezelf te herkennen in zijn pijn en strijd, maar steeds vaker ook in zijn overwinningen. 
 
Hier was een man die bang kon zijn, en toch was hij sterk. Lees maar mee in 2 Korinthe 1:8-9: U moet 
weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Asia hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk 
groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We 
vreesden ernstig voor ons leven, we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was 
uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen 
op de God die de doden opwekt. Paulus laat de mindere kanten zien, maar ook de sterke kanten van het 
leven met Jezus. 
 
Paradoxaal 
 
Een christen is dus ‘eigenlijk’ een paradoxaal iemand. Dat komt omdat je niet alleen een aarden pot bent, 
maar ook nog een schat in je meedraagt. Als we uitsluitend naar die aarden pot kijken, denk je: wat ben ik 
zwak en onvolmaakt. Maar God wil dat we zien wat Hij ziet. Eigenlijk zijn we een kostbare schat in een aarden 
pot! 
 
God gaat niet uit van een volmaakte aarden pot. Hij verbindt de onvolmaakte pot met een schat. De bedoeling 
is dat die schat zichtbaar wordt door middel van mensen die zijn als die aarden pot. Paulus is zo iemand. De 
schat wordt in hem zichtbaar door die zwakke, breekbare aarden pot heen. 
 
Eigenlijk wel een goed voorbeeld voor ons allemaal! 
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