Zijn heerlijkheid
U, o Heere, bent hoog verheven.
U is alle macht gegeven.
Niemand is aan U gelijk!
Niemand kan Uw troon bestijgen,
niemand Uw gezag bedreigen,
Uw rijk is een Vrederijk.
U zal alles toebehoren.
U verhogen hemelkoren;
alle eng’len dienen U.
Alle werken van Uw handen,
alle werelden en landen
wees Uw Vader toe aan U.
En ook wij zijn U gegeven,
zullen bij U eeuwig leven
en U zien in heerlijkheid.
’t Is Uw vreugd’ met ons, de velen,
al Uw heerlijkheid te delen.
naar Philipp Friedrich Hiller en Carl Brockhaus
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ik mijn verantwoording tegenover de wet tegemoet kom en de
begeerte in mij niet laat opkomen. Het hangt dus allemaal van
mijn inspanning af. De verzen 14 en 15 beschrijven het tegendeel van hetgeen wat we al geleerd hebben: ‘De zonde zal over u
niet heersen, want u bent niet onder [de] wet, maar onder [de]
genade’ (Rom. 6:14). Hier heerst de zonde doorgaand, want de
ziel veroordeelt het boze wel, maar doet het dan toch. Dat gaat
vaak met een grote teleurstelling, ja vaak met twijfel, gepaard.
In hoofdstuk 6:11 zagen we dat we onszelf zien, als aan de zonde gestorven, ‘maar voor God levend in Christus Jezus’. Dat wil
ik doen. Maar ik heb er geen kracht voor. Waarom niet? Omdat
ik het wil doen! Dat is het probleem. Maar liefst 6 keer lezen we
in vers 15 het woordje ‘ik’. ‘Wat ik doe begrijp ik niet; want niet
wat ik wil doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik’. Hetzelfde vinden
we in deze alinea nog twee keer: ‘Als ik nu dat doe, wat ik niet
wil’ (vs. 16) en: ‘Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar
het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik’ (vs. 19). Een voorbeeld:
ik neem me voor om geen erotiekboekjes meer te bekijken of
bepaalde websites op internet te bekijken. En? Ik doe het toch!
Daarna ben ik verdrietig – want een ernstige gelovige is verdrietig over het feit dat hij zichzelf teleurgesteld heeft. ‘Waarom
heb ik het gedaan? Ik wilde het toch niet?’ Het antwoord is: je
hebt het juist daarom gedaan omdat je vanuit eigen kracht hebt
geprobeerd om het te voorkomen. Je bent nog niet zover dat je
denkt: ik heb dat niet meer nodig, omdat ik voor mijn hart een
ander voorwerp heb: Christus!
Opnieuw geboren, maar nog niet gered
De mens die hier beschreven wordt, is wel wedergeboren, maar
nog niet gered. Ik wil allereerst graag laten zien dat hij het
nieuwe leven heeft: hij haat het boze (vs. 15), hij wil doen ‘wat
goed is’ (vs. 18) en hij wil ‘het goede’ (vs. 19). Hij heeft een
‘verlustigen in de wet van God’ en weet dat hij een ‘innerlijke
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mens’ bezit (vs. 22). Dat zijn allemaal duidelijke bewijzen dat
het hier om een opnieuw geborene gaat, dus om iemand die het
nieuwe leven heeft.
Maar hij is nog niet gered! We gebruiken het woord ‘redding’
vaak met een veel te eenzijdige betekenis. We hebben het over
iemand die vergeving van zonde en een nieuw leven heeft,
alsof diegene al gered is. Dat doet de Bijbel normaal gesproken
niet. De Bijbel gebruikt het woord ‘redding’ vaak in een zeer
omvangrijke betekenis en wel in de zin van bevrijding. Dat wil ik
aan de hand van twee voorbeelden duidelijk maken, het eerste
uit het Oude en het tweede uit het Nieuwe Testament:
1. In Exodus 14 vinden we het volk Israël schijnbaar hulpeloos
bij de Rode Zee. Vóór hen ligt de zee, achter hen de vijand en
links en rechts van hen hoge bergen. Ze hadden doodsangst en
schreeuwden het uit. Dat is Romeinen 7, waar we de uitroep
vinden: ‘wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?’
(vs. 24). Hoewel de Israëlieten tegen het oordeel van God in
de paasnacht beschermd waren, stonden ze nog steeds onder
de macht van de farao, een voorbeeld van de macht van de
zonde. Van deze macht waren ze nog niet bevrijd. En er was
geen kans om zichzelf ervan te redden. Maar toen greep God
in. ‘Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd
stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal
bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in
eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en
ú moet stil zijn’ (Ex. 14:13-14). Hier vinden we voor het eerst in
de Bijbel het woord ‘redding’ als huidige bevrijding. God liet het
volk Israël door de Rode Zee trekken en vernietigde de vijand.
Toen pas, aan de andere kant van de Rode Zee, zongen ze het

148

lied van de bevrijding: ‘U leidde in uw goedertierenheid dit volk,
dat U verlost hebt. U leidde hen zachtjes door Uw kracht naar
Uw heilige woning’ (Ex. 15:13). Achter het bloed waren ze nog
niet van de macht van de farao verlost, maar nu wel. Dus: Niet
door mijn tactiek en door mijn pogingen, maar door Zijn kracht
word ik gered! We vinden overigens een parallel van dit lofied
van de Israëlieten in de Romeinenbrief: ‘Ik dank God door Jezus
Christus, onze Heere!’ en ‘Zo is er dan nu geen veroordeling
voor hen die in Christus Jezus zijn’ (Rom. 7:25; 8:1-2). Dat is
de bevrijding in de volle zin van het woord, zoals de Bijbel die
laat zien.
2. In Handelingen 10 gaat het over de hoofdman Cornelius die
‘vroom en godvrezend [was] met zijn hele huis’ (Hand. 10:2).
Hij gaf het volk vele aalmoezen en bad voortdurend tot God.
Later wordt over hem gezegd: ‘Cornelius, een hoofdman, een
rechtvaardig man en godvrezend, die [goede] getuigenis heeft
van het hele volk van de Joden’ (vs. 22). Deze man was dus
zeker weten al bekeerd, maar nog niet gered. Dan komt Petrus
en hij verkondigt hem het Evangelie: ‘Hem geven alle profeten
getuigenis, dat een ieder die in Hem gelooft, vergeving van
zonden ontvangt door Zijn Naam. Terwijl Petrus deze woorden
nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden’
(vs. 43-44). Dit komt overeen met wat Paulus aan de Efeziërs
schrijft, dat ze, nadat ze geloofd hadden, met de Heilige Geest
van de belofte waren verzegeld (Ef. 1:13). Nu pas was Cornelius
met zijn hele huis gered, zoals de engel hem van tevoren had
beloofd: ‘Die [Petrus] woorden tot u zal spreken waardoor u
behouden zult worden, u en uw hele huis’ (Hand. 11:14).
Christelijke bevrijding vindt dus tegelijkertijd met de gave van
de Heilige Geest plaats. En zover was de mens in Romeinen 7
nog niet gekomen, wat we nu nog duidelijk zullen zien.
(Wordt vervolgd).

Karl-Heinz Weber
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In elke bedeling is God dus een Verlosser geweest en daarom is
er geen onderwerp dat meer onze overdenking waard is.
In het Hebreeuwse Oude Testament worden twee woorden regelmatig gebruikt om de waarheid van de verlossing uit te drukken. Het ene woord betekent ‘terugkopen’, ‘verlossen door het
betalen van een losprijs’ en het andere woord betekent ‘losmaken’. Dit wordt daarom ook vaak in dezelfde betekenis gebruikt
als het eerste woord, al is de primaire betekenis ‘losmaken’.
In het Nieuwe Testament is er maar één Grieks woord. Maar het
omvat de betekenis van de beide Hebreeuwse woorden – namelijk vrijlaten op kwitantie of losprijs. Het woord ‘verlossen’ bevat
dus twee gedachten: de betaling van de losprijs en de vrijlating
die erop volgt, enerzijds dat wij bevrijd zijn en anderzijds de
toestand waarin wij zijn gebracht als gevolg van het verlost zijn.
Onze toestand
Wij moeten dus eerst weten wat onze toestand was. Het was die
toestand die de komst van de Verlosser noodzakelijk maakte!
Pas daarna zijn wij in staat naar Christus te kijken als onze Verlosser. Wij waren niet alleen zondaars. ‘Zoals door één mens de
zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en
zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben’ (Rom. 5:12). Door de zonde heerste de dood dus
over de hele wereld. Maar hoe afschuwelijk dat ook is, er is nog
meer te zeggen over onze toestand. Door de zondeval van de
mens had de satan rechten over hem gekregen en satan had de
macht over de dood, een macht die hij uitoefende, die dood die
het rechtvaardige oordeel van God is (Hebr. 2:14). Zo werd hij –
omdat alle mensen hadden gezondigd – de overste van deze wereld (Joh. 12:31; 16:11), de god van deze eeuw (2 Kor. 4:4) en hij
hield alle mensen gevangen in zijn macht en onder zijn beheersing
(Hand. 26:18; Kol. 1:13).
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Wij bevonden ons dus in een hopeloze situatie van gevangenschap: verkocht door onze zonde onder de macht van de satan.
Satan heerste over ons en hij kwelde onze ziel door zijn harde slavernij. We waren niet alleen hulpeloos, maar zeker ook hopeloos,
want door onze eigen zonde verdienden we de straf van de dood.
Daardoor waren we onder de macht van de satan. We waren niet
in staat een losprijs te betalen, we waren voor altijd gevangen –
tenzij Iemand van buiten Die daartoe gerechtigd en in staat was,
tussenbeide zou treden om ons uit onze gevangenschap te bevrijden. Daarom zegt de apostel Paulus: ‘En u, toen u dood was in uw
misdaden en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste
van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de zonen
van de ongehoorzaamheid’ (Ef. 2:1-2).
Dat was onze toestand. Wij hadden niet voldaan aan de eisen
die God aan ons stelde en waren daardoor onder de straf van de
zonde gekomen. Tegelijkertijd kwamen wij onder de macht van de
satan. Hij heerste over ons door de macht van de dood die hij over
ons uitoefende – de dood die het oordeel van God was vanwege
onze zonden.
We hadden geen enkel recht meer bij God en hadden ons ook de
terechte straf op de hals gehaald. En op dát moment heeft God –
in overeenstemming met de raadsbesluiten van Zijn genade – ons
in Zijn liefde en erbarmen vrijgekocht, ‘niet door vergankelijke
dingen, zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Christus,
als van een onberispelijk en onbevlekt Lam’ (1 Petr. 1:18).
(Wordt vervolgd).
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E. Dennett

voorbeeld voor de juistheid ervan. Toch leren wij hier vooral dit
feit: wat van God uitgaat, gaat niet verloren. Het keert in ieder
geval naar Hem terug. Daarbij speelt in de natuur de verschijningsvorm van de zaak alleen maar een rol van ondergeschikt
belang. Die vorm verandert niets aan het principe. Wat in vloeibare vorm als regen en in vaste kristalachtige vorm als sneeuw
naar beneden valt, gaat in gasachtige vorm als damp terug naar
de hemel.
Het is verbazingwekkend dat alle drie ons bekende verschijningsvormen van de materie in ons Schriftwoord aangeduid
worden. De kringloop zelf echter is eeuwigdurend. Zo heeft God
het in de schepping vastgelegd.
We kunnen van het beeld van regen en sneeuw dat aan de natuur ontleend is, nog meer leren. Vlak voor de schepping van
de mens vinden wij de interessante verwijzing in Gods Woord,
dat God het niet had laten regenen op de aarde en dat er geen
mens was om de aardbodem te bewerken. Een damp steeg op
van de aarde en bevochtigde het hele aardoppervlak (Gen. 2:56). Intussen zijn er veel mensen op de aarde en ze bebouwen
de aardbodem. Hoewel ze allemaal in zonde gevallen zijn en zich
van hun Schepper hebben afgekeerd, laat Hij net als altijd ‘Zijn
zon opgaan over bozen en goeden, en laat het regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen’ (Matth. 5:45).
Of wij dus nu teruggaan naar de dagen van het begin van de geschiedenis van de mensheid of aan de hele tijd daarna denken –
steeds is het God Die het laat regenen. In Zijn goedheid streeft
Hij meerdere doelen na. Hij geeft de aarde te drinken, maakt
haar daardoor vruchtbaar en laat allerlei gewas uitspruiten, drie
op elkaar volgende stadia, die zonder regen ondenkbaar zouden
zijn. Maar daarmee is het niet genoeg. God wil voor de toekomst
zaad geven aan de zaaier en voor nu brood aan degene die eet.
Dat alles ligt in Gods bedoeling, wanneer Hij als Onderhouder
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van alle mensen regen en sneeuw op de aarde ‘zendt’. Zijn we
Hem er eigenlijk wel dankbaar voor?
Het geheel geeft ons een voortrefelijk beeld van het Woord van
God en de werkzaamheid ervan: ‘Zo zal Mijn woord zijn dat uit
Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren’
(Jes. 55:11). Al heel vroeg in de Heilige Schrift wordt de verkondiging van het profetische Woord met regen vergeleken. ‘Hoor
mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de woorden
van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte
regen op het groen, en als regendruppels op het gewas’ (Deut.
32:1-2). Kan men het kostbare Woord van God voor de ziel van
de mens nog indringender beschrijven dan als regen, als dauw,
als regenbui, als stortbuien?
Ook wordt het Woord van God als een boodschapper beschouwd
die God zendt en die iets mee te delen heeft. Dat gaat in onze
tekst in Jesaja 55 en ook in de volgende uit Psalm 107 zo: ‘Hij
zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen’ (vs. 20). Wanneer de mensen in hun verdrukking tot de
Heere roepen, dan is het Zijn Woord dat hun genezing en bevrijding brengt. In Psalm 147 wordt eraan toegevoegd: ‘Hij zendt
Zijn bevel naar de aarde: Zijn woord loopt zeer snel’.
Hij zendt Zijn woord en laat alles smelten, Hij laat Zijn wind
waaien, de wateren stromen (Ps. 147:15-18). Ja, God zendt Zijn
Woord op de aarde, zendt het midden in onze situatie. Passend
bij deze situatie roept het in het hart verschillende gezegende
werkingen op wanneer dit Woord geloof en vertrouwen tegenkomt.
Zo willen wij, beste vrienden, helemaal op de werkzaamheid
van Zijn Woord vertrouwen, waarvan God betuigd heeft: ‘Het
zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen
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broeder schreef in de jaren ’70 terecht: ‘Lasteren is: tegen beter
weten in met opzet iets ongunstigs vertellen van een ander, met
de bedoeling hem of haar in een kwaad daglicht te stellen’ (BdH
jg. 120, pag. 48).
Gods Woord is al helder over kletspraat en kwaadspreken, maar
noemt deze derde vorm expliciet een kwaad, een morele verdorvenheid. Het is een ‘melaatsheid’ die de persoon en zijn omgeving toenemend verontreinigt. ‘Doe de boze uit uw midden
weg’ (zie 1 Kor. 5:11-13; Lev. 13). Laster komt voort uit afgunst,
afkeer en haat. Maar ‘al hult haat zich in bedrog, zijn kwaad zal
in de gemeente geopenbaard worden’ (Spr. 26:26). Vroeg of laat
komt alles in Gods licht te staan! Dat is een ernstige waarschuwing voor wie lastert en een troost voor wie belasterd wordt en
alles mag overgeven aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.
Laten we oppassen wat er precies van ons uitgaat. Is het ‘zoetigheid die uit de sterke’ komt (Richt. 14:14)? Of is het bitterheid,
venijn en gif? Ons eigen ik is heel sluw en probeert zich natuurlijk te rechtvaardigen: ‘Ja maar, het is allemaal waar wat ik heb
gezegd’.
Stel je eens voor dat het inderdaad waar is, dan nog is het ten
eerste laster naar de norm van de Schrift en bovendien beantwoordt het niet aan al Gods heilige criteria, want ‘wie kennis van
zaken heeft, houdt zijn woorden in’ (Spr. 17:27). Deze tekst laat
ons zien: zelfs als we weet hebben van zonden van anderen, is
het geestelijk, wijs en eerbaar als we er geen gespreksthema
van maken in onze omgeving, want onze communicatie moet
niet alleen waar zijn, maar ook eerbaar rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, deugdzaam en lofelijk zijn (Fil. 4:8). Anders kan
de God van de vrede onmogelijk met ons zijn.
Daarom is oneerbare, suggestieve, negatieve, niet-welluidende
communicatie een ernstig tekortkomen aan Gods doel met ons
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ook een echte liefde voor de persoon hebben die in zonde is
gevallen.
Als we deze geestelijke gesteldheid missen, is het beter om
op God te wachten tot deze aangelegenheid wél afgehandeld
kan worden in de geest van de Goddelijke genade. Zeker, de
gerechtigheid vraagt ons in zo’n geval als gemeente te handelen,
maar zelfs ons kind moeten we niet in toorn strafen. Daarom
is het geboden om in gevallen van tucht niet alleen onszelf te
beproeven, maar is het ook nodig om veel geduld te oefenen,
behalve als het om een zo ernstig geval gaat dat uitstel gelijk
staat aan een onverantwoorde weekhartigheid of aan een
gebrek aan vastberadenheid tegenover God. Ook al moeten we
in dergelijke situaties afzien van elk zichtbaar liefdebetoon, dan
vindt de liefde toch gelegenheid zich te ontvouwen. Ze toont
zich dan eenvoudigweg alleen in de tegenwoordigheid van God,
verborgen voor menselijke ogen.
Wij hebben liefde ‘voor alle heiligen’, omdat ze heiligen
van God zijn. Wij hebben ze lief, omdat God hen apart
gezet heeft en in een eeuwige relatie met Zichzelf gebracht
heeft. Dat is de enige echte liefde voor hen.
Begrijp me niet verkeerd! Ik wil niet zeggen dat het verkeerd
is om persoonlijke vrienden te hebben. Ook onze Heere had
vrienden (Joh. 11:11; 15:14). Zijn liefde voor Johannes was
anders dan de liefde voor de overige discipelen. Maar in ruimere
zin had Hij hen allemaal even lief. Als Zijn heiligen waren ze
allemaal even waardevol voor Hem. Hoewel Hij de trouw van
enkelen kon prijzen, was het Zijn zorg om elk van hen op dezelfde
manier te bemoedigen of weer te verkwikken. Zo moeten ook
wij ruimte laten zodat de liefde zich praktisch kan laten zien.
De liefde voor alle heiligen is dus de basis voor onze omgang
met hen allemaal. Toch hoeven we onze persoonlijke situatie
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niet breed voor iedereen uit te meten, alleen omdat de ander
een gelovige is. Er zijn gewoon broeders en zusters die niet de
verstandigste zijn. Als we onze moeilijkheden niet met diegenen
delen die geen juist beoordelingsvermogen hebben en ons dus
helemaal niet kunnen helpen, dan trekken we daarmee hun
verbondenheid met de heiligen nog niet in twijfel.
Als de liefde voor alle heiligen werkzaam is, leren we de waarde
van het Goddelijke grondbeginsel kennen dat elk in nederigheid
de ander uitnemender acht dan zichzelf (zie Fil. 2:3). Ik ben ervan
overtuigd dat dit grondbeginsel op alle heiligen van toepassing
is. Er zijn altijd Christenen die een zekere onwetendheid hebben
of onrustig van geest zijn, die snel hun oordeel klaar hebben of
bij wie je niet terecht kunt voor advies. Maar als ze de Heere
aanhangen en Hem boven alles hoogachten, zou ik die gelovige
dan niet voortrefelijker achten dan mijzelf? Misschien merk ik
wel dat ze iets in zich hebben wat mij opfeurt en opbouwt. Zijn
ze dan niet waardevoller dan een betrouwbare vriend en wijze
raadgever zou kunnen zijn die geen broeder in Christus is? In de
geringste heiligen is iets wat van God Zelf komt en dat doet mijn
hart goed en maakt het nederig tegelijkertijd.
Het is altijd goed de kostbaarheid van iedere verloste voor ogen
te hebben. Ik denk aan die persoon die de zwakste is of met
wie je de meeste moeite hebt – ook voor hem moeten we echt
respect hebben omdat hij een kind van God is. God is vóór
hem en iets van Christus is ook in hem aanwezig. Voor een
gelovige die leeft in gemeenschap met de Vader en de Zoon, is
dat voldoende reden om zo iemand lief te hebben.
Trouwens, hoeveel gebreken zijn er niet in onszelf te vinden?!
Als we naar onszelf kijken, ontdekken we dan niet veel dingen
die niet met Christus in overeenstemming zijn? Hoe kunnen wij
dan nog groot van onszelf denken? Als we dan tegelijkertijd bij
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De zielen of geesten van de volmaakte rechtvaardigen bevinden
zich niet in een slapende toestand. Ook zijn zij niet bewusteloos.
Nee, zij genieten ongestoord de gemeenschap van God en die
van hun Heere en Heiland. Zij ‘wonen zolang in het lichaam en
niet bij de Heere, maar hebben goede moed en willen liever ons
verblijf in het lichaam verlaten en bij de Heere wonen’ (2 Kor.
5:6,8). ‘Ontbonden te worden en met Christus te zijn, [want] dit
is verreweg het beste’ (Fil. 1:23).
In Openbaring 2:7 wordt de overwinnaar de heerlijke prijs
voorgehouden eenmaal ‘te eten van de boom des levens, die
in het paradijs van God is’. Deze woorden maken ons duidelijk
dat men in het paradijs genieten zal. Als men daar in slapende
of bewusteloze toestand is, zou je het niet als ‘zeer verre het
beste’ omschrijven om ontbonden te zijn, want wij genieten
ook nu al door het geloof zoveel van de Heere, maar nu nog
niet ongestoord. Maar als wij op aarde al mogen ‘smaken dat
de Heere goedertieren is’, zouden we dit dan verliezen als wij
ontslapen? Nee! Dan zou het voor de gelovige alsnog een verlies
zijn te sterven. Maar Paulus zegt: ‘Het sterven is voor mij winst’.
Al huilen we ook bij het sterven van geliefden, ons hart kan zich
verblijden, want let op: het sterven is voor de Christen geen
sterven meer, tenminste niet in de gewone zin van het woord.
Geen dood als straf op de zonde. De Heere Jezus onderging de
dood in onze plaats. Hij heeft, door Gods genade, voor ons allen
de dood gesmaakt, opdat Hij ons verlossen zou die uit angst
voor de dood ons hele leven door aan de slavernij onderworpen
waren (zie Hebr. 2:15). Daarom kan de Christen door het geloof
triomfantelijk uitroepen: ‘Dood, waar is uw prikkel?’
De Bijbel spreekt over het geluk van de Christen bij zijn sterven
op deze aarde even duidelijk als ze spreekt over de komst van
de Heere Jezus om al Zijn heiligen op te nemen.
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