
Overdenking
Wij zijn niet ontstaan door een reeks toevalligheden en eindeloze ontwikke-
ling, maar op een bepaald moment en met een heerlijk doel voor ogen
door God geschapen. Met een verstand om dat doel te begrijpen en te be-
reiken. Maar van nature zijn wij onwetend van Gods wil; en dus moet Hij
ons die bekendmaken en ons leren daarnaar te leven.
Hoe kunnen wij, mensen van vlees en bloed, aan Hem gelijkvormig wor-
den? De weg die God koos is die van opvoeding en beproeving. De eerste
mens kreeg in de hof taken en werd op de proef gesteld met een verbod.
Het overtreden daarvan bracht aan het licht dat zij hun eigen keuzes wil-
den maken en het doel dat God met hen voor ogen had wel op eigen
kracht konden bereiken. Het doel rechtvaardigde daarbij het middel: “En
de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust
was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig
te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man ... en hij
at” (Gen 3:6). Hun nakomelingen zijn daar helaas mee doorgegaan.
Was Gods plan nu mislukt? Neen! God had gezegd dat wat Hij schiep goed
was. Dus Zijn doel was in principe al bij de schepping bereikt, in de schep-
ping besloten; zie de overdenking van David in Psalm 8:4-6 “Wat is … het
mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt u hem bijna goddelijk ge-
maakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond”. Maar David zag ook
in dat de mens nu niet is zoals God had bedoeld. Paulus schreef, dit over-
denkend, dat wij door onze zonde de heerlijkheid van God moeten missen
(Rom 3:23). David keek daarom in de toekomst, naar de Mens, de Zoon,
die God voor ogen had toen Hij Adam schiep. Die Mens is Christus Jezus:
“wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond” (Heb 2:9,10).
De weg waarlangs we moeten gaan om deze heerlijkheid niet te hoeven
missen, is de praktische kant van het evangelie: “Bekeert u en gelooft het
evangelie” (Mar 1:15b). Bekeren is niet iets vaags als ‘je hart aan Jezus
geven’. Het moet duidelijk worden in je spreken en doen dat je hart veran-
derd is. Bekering is dan ook iets heel radicaals: je omkeren, de tegenover-
gestelde kant opgaan dan je gewend bent en die de meeste mensen gaan.
Bekeren kun je je pas wanneer je echt gelooft wat God zegt; je Hem ver-
trouwt en door Hem wijs en verstandig wilt worden. Uit wat Hij je vanuit Zijn
woord vertelt en door Zijn Geest ingeeft wat in Zijn ogen goed en kwaad is,
ga je inzien wat jouw zwakke plekken en zonden zijn. Zo weet je wat je voor
God moet belijden en waarvoor je vergeving gaat vragen. Maar ook waar-
voor je kracht vraagt, zodat je je zwakheden overwint. Het is dus een pro-
ces dat je doormaakt in je volle bewustzijn, als mens met een zekere le-
venservaring. De volgende stap is volgens Jezus: “Wie gelooft en zich laat
dopen zal behouden worden” (Mar 16:16). De doop is dus geen bijzaak
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maar hoofdzaak. Het is Gods weg waarlangs Hij mensen behoudt uit het
oordeel, zoals eens Noach in de ark werd gered uit de zondvloed (1 Pet
3:19-21). Het is ook een bewuste daad van je zelf. Want je richt je in de
doop tot God met een bede/gelofte van een goed geweten, omdat je je
zonden niet hebt verborgen, maar voor Hem hebt beleden. En je mag erop
vertrouwen dat God ze op je oprechte bede heeft vergeven.
De redding van Noach laat zien dat de doop een nieuw begin is: al het ou-
de is dood, verzwolgen door het water. Dit komt overeen met Paulus’ be-
handeling van de zonde in de brief aan de Romeinen: “Hoe zullen wij, die
voor de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet u niet, dat wij al-
len, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn
dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit

de doden opgewekt is … ook wij in nieuwheid van leven zou-
den wandelen” (Rom 6:2-4). Dit sluit aan op Jezus’ woorden over

een wedergeboorte. We kunnen weliswaar niet teruggaan in de moeder-
schoot en opnieuw geboren worden, om het daarna beter te gaan doen
dan in ons vorige leven; maar wij moeten geboren worden uit water en
Geest, om geboren te worden met de goddelijke natuur en het eeuwige
leven binnen te kunnen gaan (Joh 3:5).
Toen Jezus was gestorven en een soldaat een speer in zijn zijde stak,
kwam er water en bloed uit. Behalve dat hieruit voor die soldaat duidelijk
was dat Hij dood was, betekende het voor Johannes en voor wie zijn getui-
genis geloven, dat Hij een mens van vlees en bloed was en er een definitief
einde was gekomen aan het bestaan door zijn natuurlijke geboorte. De
strijd tegen de begeerten van het vlees was gewonnen en er kon een ge-
heel nieuwe Mens opstaan uit de dood. De Mens met de volmaakt godde-
lijke natuur, naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis, in de heerlijkheid die
God voor Hem bestemd had.
Maar die heerlijkheid is ook voor anderen bestemd. Jezus is door lijden
heen volmaakt geworden “om vele zonen tot heerlijkheid te brengen” (Heb
2:10). Hoe krijgen wij dan die goddelijke natuur? De keuze van de eerste
mensen leidde tot hun en onze sterfelijkheid, terugkeer tot stof (= verderf).
Petrus wees de enig mogelijke weg terug: “Zijn goddelijke kracht immers
heeft ons .. begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door
zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote
beloften begiftigd, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke
natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld
heerst” (2 Pet 1:3,4). Het eeuwige leven waarvan de mens werd afgesne-
den in de hof, kan slechts worden bereikt als:
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1. God in zijn genade de weg weer opent;
2. wij beantwoorden aan Zijn doel met onze schepping.

Jezus laat zien wat de weg tot eeuwig leven inhoudt: geheel gericht zijn op
God in plaats van op de wereld die onze begeerten voedt. Zijn levensmotto
was: “U hebt mij een lichaam bereid … Hier ben Ik om uw wil, o God, te
doen” (Heb 10:5-7). Hoe bracht Hij dit in de praktijk? Door te zeggen: “hier
ben ik”, gaf Hij aan: ‘Zeg Mij wat Ik doen moet, dan zal Ik het doen zoals U
het vraagt; zowel uw eis zelf als de manier waarop’. Hij groeide op tot een
standvastige jongen met een opvallende wijsheid voor zijn leeftijd, omdat
Hij de Geest van God had. Hij leerde eerbied te hebben voor God en was
gehoorzaam aan Jozef en Maria. Op zijn twaalfde jaar sprak Hij in Jeruza-
lem drie dagen met de leraren van de wet. Kennelijk was Hij toen al zo ern-
stig bezig met de Schriften, dat Hij de diepgaande vragen kon stellen die
deze leraren zo verwonderden. Tegen zijn bezorgde ouders zei Hij: ‘Wist u
niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader’. Niet om opstan-
dig te zijn tegen hen, zoals zoveel pubers nu, maar omdat Hij toen al wist
Wie Hij was en wat van Hem werd gevraagd. In één van de Knechtprofetie-
ën in Jesaja staat hierover: “De Here HERE heeft mij als een leerling leren
spreken … Hij wekt mij het oor, opdat ik hoor zoals leerlingen doen” (Jes.
50:4). En doordat Hij dit deed, nam Hij toe in wijsheid (Luc 2:52). Knecht
willen zijn houdt onderdanigheid in en onderdanig zijn uit zich in gehoor-
zaamheid, bereidheid te leren en te doen wat wordt gevraagd.
We merken dat wijsheid en kennis niet zijn wat daar meestal onder wordt
verstaan: door redenering vaststellen wat wij zullen doen en nalaten, zon-
der (voldoende) rekening te houden met wat God zegt en vraagt. Hieruit is
de filosofie voortgekomen, die een desastreuze invloed heeft op het den-
ken en doen van veel christenen. Want wanneer wij ons laten leiden door
eigen redenering, kiezen wij – onszelf rechtvaardigend – voor wat wij nu
willen. Maar wanneer wij ons door Gods woord en Geest laten leiden, to-
nen wij ons geloof/vertrouwen in Hem; ook al vraagt dat veel geduld. Dan
bidden wij tot God en lezen wij Zijn Woord ernstig, om daarna – wat de uit-
komst van ons lezen en het antwoord op ons gebed ook is – te doen wat
God van ons vraagt. Als wij eerlijk zijn met onszelf, tegen God en elkaar, zit
daar onze menselijke tekortkoming. Jakobus analyseerde in zijn brief haar-
scherp wat er in de hof gebeurde en hoe dat zijn doorwerking had in alle
nakomelingen van Adam en Eva. Bijvoorbeeld wat betreft het punt van het
op de eerste plaats stellen van onze begeerten, zelfs wanneer wij tot God
bidden (Jak 4:2b,3). Bidden wij voor de vervulling van Zijn heilsplan, dat Hij
het doel bereikt dat Hij bij de schepping met ons had? Realiseren wij ons
wel voldoende dat Hij in Adam zag wie op aarde zouden leven? In wie,
naast Zijn Zoon Christus Jezus, de schepping van de mens goed was?
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Terwijl God bezig is ons te veranderen tot geestelijke mensen, met een
goddelijke natuur, blijven wij meestal steken in onze menselijke natuur, de
verleiding tot het voldoen aan onze begeerten van vandaag, in het korte
en sterfelijke leven dat wij nu hebben. In die zin kunnen wij tegenstanders
van God en Christus Jezus zijn: God wijst ons de weg in Christus, maar we
gaan liever een andere weg, zonder te beseffen dat die naar de dood leidt.
En de tragiek daarbij is dat wij dan tegelijkertijd tegenstanders zijn van
onze medegelovigen of andere mensen, omdat wij hen verhinderen tot dat
geloof te komen, dat God van ons vraagt.
Christus Jezus trad niet in de voetsporen van Adam en viel daarom niet
onder het doodvonnis dat Hem trof. Toen de consequentie van zijn woor-
den ‘hier ben ik om uw wil te doen’ van Hem vroeg dat Hij Zich moest la-
ten gevangen nemen, martelen en aan een kruis nagelen, verzette Hij Zich
niet, maar bracht Hij dit offer van zijn leven.
Wat God ons in Christus vraagt, is dat wij het offer brengen van ons leven
nu. Zoals God Zijn Zoon een lichaam had bereid, waarin Hij in staat werd
gesteld Gods wil te doen, heeft Hij ons een lichaam bereid, waarin Hij ons
vraagt gehoorzaam te zijn aan Zijn wil: “Ik vermaan u dan … met beroep
op de barmhartigheden van God, dat u uw lichamen stelt tot een levend,
heilig en God welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet
gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing
van uw denken, opdat u mag erkennen wat de wil van God is, het goede,
welgevallige en volkomene” (Rom 12:1,2). Dit sluit aan op wat Jezus vroeg
van Zijn volgelingen: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verlooche-
ne zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven
zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verlo-
ren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden” (Mat 16:24,25).
Jezelf verloochenen betekent niets anders dan jouw eigen leven nu van
minder belang achten omwille van de zaak van God en Christus en omwil-
le van het behoud van anderen. Zover gaat het in de vraag van God aan
jou en mij. Wie gedoopt is in de naam van God en Zijn Zoon, draagt voort-
aan Zijn Naam; en wie niet doet wat Hij vraagt, verloochent niet zichzelf
maar Hem die voor hem of haar gestorven is (zie Mat 10:32,33). En wie
meent dat dit alleen maar gaat om de ontkenning tegenover anderen dat
wij Jezus kennen, laten de woorden van Paulus duidelijk zien om welke
verloochening het gaat: van ons geloof, maar ook die in ons doen en laten:
“Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen
zij Hem …” (Tit 1:16). De consequentie zal zijn “indien wij Hem zullen ver-
loochenen, zal ook Hij ons verloochenen” (2 Tim 2:12). Aan ons is de keu-
ze wat wij doen: God en Zijn Zoon verloochenen en voor eeuwig sterven, of
onszelf verloochenen en het eeuwige leven ontvangen. J.K.D.

In nieuwheid van leven wandelen (vervolg van pagina 5)
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