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Een nieuw leven in Christus – de vervulling van de wet in het leven van de 

christen 
 

J.Hoek, Veenendaal 

 

1. Gave en roeping, rechtvaardiging en heiliging.  

Als gelovigen in Christus mogen we weten dat we in Hem een nieuwe schepping zijn. Ons is 

en nieuw leven geschonken, het oude is voorbijgegaan en het is alles nieuw geworden. Op 

basis van deze geweldige gave van God is er de roeping. We zij als christenen geroepen om te 

worden wat we in Christus al zijn. Door de  Geest is dit mogelijk, zie Romeinen 8 in samenhang 

met Romeinen 6.  Het heilig leven vanuit Gods genade in Christus staat in het teken van 

ootmoed, verwondering en dankbaarheid. Het is het leven van de rank die uit de Wijnstok, 

Christus, wordt gevoed. Er is genade voor genade te ontvangen uit de volheid die in Christus 

Jezus is en de Geest leidt ons in dat heiligdom binnen van schatkamer tot schatkamer. Hij 

drukt ons de ene na de andere schat in handen en aan het hart en zegt: ‘Toe maar, dat is voor 

jou, jij mag het hebben, het is voor jou bestemd!’ Waar we dit durven aannemen en 

aanvaarden, zingen we ervan dat ons in Christus een schat van zegeningen ten erfdeel is. En 

daar glimlacht de Geest, want daar is Hij met ons tot Zijn doel gekomen. Daar getuigt Hij met 

onze geest dat wij kinderen van God zijn en daar geeft Hij ons steeds meer zicht op Christus 

als de enig een volkomen Zaligmaker die ons is gegeven tot vrijspraak (rechtvaardiging) en 

tot vernieuwing (heiliging). In de heiliging gaat het er vooral om gelijkvormig te worden aan 

Christus dankzij de gemeenschap met Christus (communio cum Christo) door het geloof. 

Door de nauwe geloofsband met Hem gaan we op meer en meer op Hem lijken, we vertonen 

meer en meer Zijn beeld. Mensen gaan aan ons zien dat we familie van Hem zijn! ‘Door het 

geloof delen we in dit volle heil, zij het dat we nog niet ten volle in dit volle heil delen.’
1
 

 

De gemeente van Christus is geroepen tot een heilig leven. Heilig wil zeggen: toegewijd aan 

God. Ik stel maar meteen: Je kunt niet te veel nadruk op de heiliging leggen, in die zin kun je 

dus niet overdrijven in het aandacht vragen voor heiliging. Je kunt wel een verkeerde nadruk 

leggen en dan kom je bijvoorbeeld terecht in een krampachtig activisme of wetticisme. Dan 

moe je het zelf waarmaken en denk je voor God acceptabel te kunnen worden door middel 

van allerlei uiterlijke plichtplegingen.  

 

Om wetticisme te voorkomen en te bestrijden is het van de grootste betekenis om 

rechtvaardiging en heiliging dicht bij elkaar te houden als twee kanten van één medaille (de 

kerkhervormer Calvijn sprak van duplex gratia, d.w.z. dubbele genade, genade waar twee 

kanten aan zitten, vergeving en vernieuwing, rechtvaardiging en heiliging). Wie in Christus 

een genadig God heeft leren kennen, gaat immers leven tot Zijn eer. Rechtvaardiging is waar 

het om draait, het grote geheim. Heiliging is waar het om gaat, het leven uit het geheim, het 

herstel van het mens- zijn, het leven tot Gods eer. Nog anders gezegd: wie leeft uit de 

verzoening gaat verzoenend leven. ‘De rechtvaardiging raakt de schuld van de mens, zijn staat 

voor God. De heiliging betreft de smet en de macht van de zonde. De heiliging betekent, dat 

we daarvan metterdaad verlost worden  en dat we innerlijk vernieuwd worden naar het beeld 

van God om tot Zijn eer te leven’
2
.  

 

2. Vroege Kerk als voorbeeld 
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De eerste christelijke gemeente is voor christenen van de 21
e
 eeuw een lichtend voorbeeld.  

Binnen deze gemeenschap was het leven uit Gods schuldvergevende genade in Christus 

spontaan verbonden met de beoefening van koinoonia en diakonia, gemeenschap en dienst. Er 

was gemeenschap onder elkaar die niet vrijblijvend was, maar leidde tot het delen in 

elkanders goederen. Er was niet alleen het liturgische leven van lofprijzing en aanbidding van 

God, maar ook de uitstraling van daadwerkelijk liefdebetoon binnen én buiten de gemeente. 

De gemeente op Pinksterniveau uit Handelingen 2 staat hier model. Een gemeente die 

enerzijds sterk verticaal gericht is en als bruid gespannen uitziet naar de spoedig verwachte 

wederkomst van de hemelse Bruidegom. Anderzijds weet zij het geloof horizontaal terug te 

koppelen en door te vertalen. Aan Handelingen 2 lezen we af dat rechtvaardiging en heiliging 

niet concurrerend tegenover elkaar staan, maar elkanders keerzijden vormen, alsook dat de 

innige band met de Heere niet in mindering komt op de sociale en diaconale bewogenheid met 

medemensen veraf en dichtbij. Waar het ook maar fout gaat in de kerkgeschiedenis en 

hoezeer er ook telkens weer eenzijdigheden optreden, het behoeft ten principale niet. Waar 

rechtvaardiging als pure genade, als 'vreemde vrijspraak' (K.H.Miskotte) wordt beleefd, 

worden mensen in de ruimte van de liefde en in de christelijke vrijheid gesteld om er pastoraal 

en diaconaal voor de naaste te zijn. 

 

Vanuit de radicale overgave aan Christus is er de praktische navolging met consequenties die 

niet minder dan dynamiet betekenen om er de bunkers van egoïsme en materialisme mee op te 

blazen (zie Jezus’ woorden in de Bergrede, Mattheüs 5 - 7). Zonder te idealiseren mag gezegd 

worden dat de Vroege Kerk hiervan iets in praktijk heeft gebracht. De eerste christelijke 

gemeenten waren ervan doordrongen dat hun burgerschap in de hemel was. Maar deze 

'hemelburgers op aarde', deze 'burgers van twee werelden' hebben hun roeping en opdracht in 

de wereld niet verzaakt. De nieuwe levensstijl, de consequente levenswandel van de 

christenen was hun voornaamste evangelisatiemiddel. Zo schrijft Justinus Martyr: ‘Vroeger 

hadden we plezier in onreine dingen, nu alleen in kuisheid. Vroeger beoefenden we 

toverkunsten, nu hebben we ons gewijd aan de goede en eeuwige God. Vroeger stelden we 

geld en goed op de hoogste prijs, nu delen we met elkander wat we hebben en geven aan ieder 

die in nood is. Vroeger haatten en vermoorden we elkaar en weigerden te eten met mensen 

van een ander ras, maar nu Christus is verschenen hebben we gemeenschap met elkander en 

bidden voor onze vijanden en trachten hen voor ons te winnen, die ons haten zonder 

rechtvaardige oorzaak.’ L. Praamsma tekent hierbij aan:  ‘De jonge kerk openbaarde zich met 

de daad als een broederschap, een echte gemeenschap.  In de kerk was zorg voor weduwen en 

wezen: slaven zaten er naast meesters; zieken en gevangenen werden bezocht. In een wereld 

waarin zelfzucht en genotzucht om de voorrang streden heeft deze prediking met de daad een 

diepe indruk gemaakt.’   

Vergelijk de bekende woorden uit de brief aan Diognetus (2
e
 eeuw): 

Ze delen hun tafel, 

maar niet hun bed. 

Ze leven ‘in het vlees’, 

maar niet ‘naar het vlees’, 

Ze vertoeven op aarde, 

maar zijn thuis in de hemel. 

Het voorbeeld van de Vroege Kerk kan ons in deze tijd helpen om invulling te geven aan het 

zoutende karakter van het christelijk leven, smaakmakend en bederfwerend, tot zegen van de 

naaste, tot eer van God en in de kracht van de Geest. Het komt met het oog op het getuigenis 

van Jezus' Naam sterk aan op het leven dat gelovigen leiden. Denk aan de bekende uitdruk-

king dat voor velen de enige Bijbel die ze nog lezen het leven van de christenen is. De roeping 

‘leesbare brieven van Christus’ te zijn klemt temeer in onze tijd, nu velen zich het appèl van 
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Gods Woord van het lijf houden door op de onbetrouwbaarheid van de christenen en op hun 

onderlinge verscheurdheid te wijzen. In onze tijd is de profetische invloed van de kerk in de 

samenleving niet in de eerste plaats van synodale rapporten en uitspraken te verwachten, ook 

niet van massale samenkomsten en manifestaties, maar van een consequent christelijk leven 

van de gelovigen in hun eigen omgeving.  Evangeliseren moet een levensstijl worden. Wan-

neer christenen niet in oprechtheid leven vanuit hun geloof ligt het voor de hand dat het 

getuigenis van de kerk in de samenleving geen enkele weerklank zal vinden. Wanneer er een 

positief getuigenis uitgaat van het leven van de gelovigen in oprechtheid en naastenliefde kan 

er een nieuwe openheid komen voor wat dat de kerk in het midden van het volksleven te 

zeggen heeft. 

 

3. De huidige cultuur als bedreiging en uitdaging 

De tijd en cultuur waarin we leven bergt grote gevaren in zich. In onze westerse cultuur heeft 

zich de secularisatie (ontkerstening) en daarmee de afkalving van de invloed en omvang van 

de kerken in toenemende mate voltrokken. We zijn geconfronteerd met wat genoemd wordt 

de ‘godsverduistering’. God is als levende realiteit voor heel veel mensen uit beeld 

verdwenen.  En toch krijgt in deze nieuwe, geseculariseerde situatie de echte navolging van 

Christus nieuwe kansen. Radicaal christendom heeft de toekomst in de 21
e
 eeuw.   

Dat is geen gemakkelijke weg. Christelijk en burgerlijk, christelijk en beschaafd, christelijk en 

cultureel geaccepteerd vallen niet langer samen. De discussies in het parlement en in de media 

maken telkens weer duidelijk hoe diep de kloof is tussen aan de ene kant de neoliberale en 

hedonistische cultuur van de meerderheid van onze bevolking en anderzijds de 

levensovertuiging en levensstijl van overtuigde christenen. Mensen die zichzelf beschouwen 

als uiterst tolerante lieden blijken nauwelijks meer begrip te kunnen opbrengen voor een 

principieel getuigenis vanuit christelijke achtergrond. Leven in de 21
e
 eeuw is leven met vele 

dreigingen en onzekerheden (denk aan beroepen die je niet meer kunt uitoefenen vanwege je 

overtuiging). Hoe zal het gaan met de kerk in de komende decennia? Zullen de kinderen van 

nu straks als jongeren en volwassenen de fakkel van het geloof overnemen? Wat zal deze 

eeuw aan nieuwe gevaren en aan morele dilemma’s brengen?  

Ik denk niet positief over de culturele ontwikkelingen, maar ik denk wel positief over de 

kracht van de Heilige Geest. De kerk bevindt zich aan het begin van de 21
e
 eeuw in de 

westerse cultuur midden in de storm. Dat is altijd wel zo geweest, maar de actuele storm van 

secularisatie en postmodernisme is bijzonder hevig. Het laat de gemeente niet onberoerd. De 

kerk heeft daarbij ook een imago-probleem. Sommige buitenstaanders hebben het idee dat de 

kerk bijna voorgoed ingestort is. In elk geval is de kerk gemarginaliseerd. ‘De kerk ligt 

volgens velen aan een doodlopende weg. De eigenlijke verkeersstroom van het leven beweegt 

zich met een boog om haar heen’ (G.Heitink 2008: 124). In de moderne samenleving van 

West - Europa staat de kerk niet meer in het midden. De plaats van de kerk is vergeleken met 

vroeger veel bescheidener geworden. De onkerkelijkheid neemt immers nog steeds toe, van 

meer dan 50% in 1999 tot, als de trends zich doorzetten, 72% in 2020 (Becker en De Hart 

2006: 94). Van de ongeveer 28% Nederlanders die lid van een christelijk kerkgenootschap 

zijn, zal 10% tot de Rooms - Katholieke Kerk behoren, 4% tot de Protestantse Kerk in 

Nederland en 7 tot 8 % tot allerlei overige kerkgenootschappen. Met name onder jongeren is 

de kerk uit beeld: het is nu al zo dat bijna driekwart van de 21-30 jarigen geen lid meer is van 

de kerk. De meeste Nederlanders zien de kerk als een wel nuttige, maar niet noodzakelijke 

instelling.  

De afkalving houdt echter een keer op. Er blijft een kern van christendom over, die zeker ook 

maatschappelijke relevantie en culturele betekenis heeft, maar dan te midden van andere 

invloeden en zeker niet dominant in de cultuur. Misschien treedt er een voorzichtige kentering 



 4 

op. Velen zijn aan een nieuw oriëntatiepunt toe en wachten bewust of onbewust op een 

verlossend en bemoedigend woord. Er bestaat onder vele jongeren en ouderen vandaag 

behoefte aan levensoriëntatie, aan antwoorden op ingrijpende levensvragen. Er is een 

groeiende openheid voor het niet zintuiglijk waarneembare en niet rationeel verklaarbare: er 

moet toch ‘Iets’ zijn dat het bestaan zin geeft, er is meer tussen hemel en aarde dan de ratio en 

de zintuigen ons vertellen. Het blijkt ook dat mensen meer bidden dan wij zouden denken 

(volgens het onderzoek God in Nederland, 2007 kent zelfs twee derde deel van de 

Nederlanders een vorm van bidden). Op de markt van de zingeving schieten de kraampjes als 

paddenstoelen uit de grond: de één vindt troost in de reïncarnatiegedachte, de ander in 

occultisme, de derde in nieuwe vormen van spiritualiteit. Er is een enorme wereldwijde 

opleving van heidense geloofsvormen (paganisme), waaronder moderne hekserij of wicca.  

Gezien het diffuse karakter van de nieuwe religieuze belangstelling is het onverstandig 

wanneer christenen zich rijk rekenen met een spirituele lente. Immers, openstaan voor ‘iets 

hogers’ is heel wat anders dan geloven in de levende God die zich persoonlijk met mensen 

bezig houdt. Toch kunnen zich voor een kerk die haar overtuiging helder communiceert 

nieuwe kansen voordoen om de boodschap van het Evangelie aan de orde te stellen. Dat 

vraagt om openheid, laagdrempeligheid voor ‘intreders’!  

 

Een kerk met karakter stelt tegenover secularisme haar krachtige overtuiging en tegenover 

individualisme een habitus van onbaatzuchtige liefde voor de ander. De liefde van God in 

Christus is voor de gelovigen de voedingsbodem van hun leven en tegelijkertijd de basis, het 

fundament ervan. Wanneer deze liefde door ons heen stroomt en we mogen leven uit de 

oerzekerheid dat God ons liefheeft, kunnen we zelf op onze beurt liefde geven en de kilheid 

van het individualisme overwinnen. God is liefde, maar velen kennen deze Bron van liefde 

niet. De gemeente is instrument van de Heilige Geest om hen hiermee in aanraking te 

brengen. Dat kan alleen wanneer we ons door de warme golfstroom van deze goddelijke 

liefde laten dragen en meevoeren. Er gaat zegen van de gemeente uit wanneer ze leeft uit een 

surplus van liefde. Dan is zij een liefdesgemeenschap waarin wij elkaar aanvaarden zoals 

Christus ons aanvaard heeft. Dus niet in de eerste plaats omdat we elkaar zo sympathiek 

vinden of het in alles zo tot op de puntjes op de i met elkaar eens zijn, maar omdat we aan 

elkaar toevertrouwd zijn. Zo ontvangt de gemeente zoveel liefde van Christus dat ze deze kan 

uitstralen naar buiten: omzien naar eenzamen, hulp bieden aan verslaafden, menselijke 

nabijheid tonen voor wie vastgelopen zijn. Persoonlijke ontmoetingen zijn hier bijzonder 

belangrijk en plekken waar mensen op verhaal kunnen komen.  

 

4. Ankerplaatsen voor geestelijke vernieuwing  

Wij moeten als 21
e
 eeuwse christenen ons bezinnen op mogelijkheden en middelen die 

geestelijke winst kunnen opleveren in ons vaak zo jachtig bestaan. We zijn dankbaar met het 

geschenk van de rustdag en de mogelijkheid die velen van ons gegeven is om elke zondag de 

erediensten mee te beleven, maar we hebben ook door de week ankerplaatsen nodig. We doen 

er goed aan daarvoor structureel tijd en ruimte te reserveren in onze dagindeling. Bij alle 

mogelijke variatie is toch een zekere orde onmisbaar. Dus niet: eventueel als we tijd over 

hebben, is dat voor God bestemd! 

Het is  niet alleen voor onszelf, maar bovendien ook voor onze kinderen en jongeren van grote 

betekenis de omgang met God dagelijks herkenbaar in praktijk te brengen. De gewoonte om 

regelmatig een ‘huisgodsdienstoefening’ te houden is voor vele kinderen en jongeren tot 

zegen geweest. We kunnen met enige weemoed terugdenken aan de tijd toen het gebruikelijk 

was om met het hele gezin meer dan eens per dag aan tafel uit de Bijbel te lezen, een lied te 

zingen en samen te bidden. Deze goede gewoonten zijn op grote schaal ook in kerkelijk 

meelevende gezinnen als het ware geërodeerd door een stroom van verplichtingen en 
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vrijetijdsbezigheden waarmee de gezinsleden druk zijn en die het nauwelijks meer mogelijk 

maken om rustig samen te eten, zeker door de week.     

Dit plaatst ons voor de roeping om in de christelijke opvoeding creatief te zoeken naar nieuwe 

vormen om toch de kinderen van jongs af te leren gestalte te geven aan de omgang met God. 

Geef ze als ouders bijvoorbeeld een dagboek cadeau en laat ze daaruit voorlezen na de 

maaltijd (in elk geval 1x per dag samen eten!). Leer kinderen al vroeg om in de kring van het 

gezin hardop te bidden en voor elkaar de voorbede te doen. Help jongeren bij het leren Bijbel 

lezen, bijvoorbeeld door hen te vragen in een notieboekje op te schrijven op welke vragen ze 

in een bijbelgedeelte stuiten en dan later die vragen met hen te bespreken. Vertel ze eens iets 

over uw eigen vreugde in God of verlangen naar de nabijheid van Christus of van wat u 

ondervindt van de kracht van de Heilige Geest. Hebben we onze geslotenheid en 

zwijgzaamheid al eens in dit licht bekeken?  

 

Laten we het bijvoorbeeld aan onze kinderen en opgroeiende jongeren wel merken dat we het 

een groot voorrecht vinden te mogen bidden, ons hart uit te kunnen storten voor de Vader in 

de hemel? Kniel als vader of moeder eens samen met je kind en bid hardop met hem of haar. 

Bespreek hun dagindeling met ze en laat ze eens uitrekenen hoeveel tijd ze nu per dag 

besteden om God te zoeken. Laat hen eerlijk zien hoeveel tijd u zelf investeert in de omgang 

met Hem.  

Onder allerlei voorwendsels en excuses kunnen we onze luiheid koesteren. Dan blijven we 

bijvoorbeeld liever onderuitgezakt naar de TV kijken dan dat we de bijbelkring of 

gesprekskring bezoeken of eens rustig voor onszelf aan bijbelstudie doen. Of we zeggen wel 

héél snel dat we niet langer dan een paar minuten kunnen bidden zonder ons daarin te oefenen 

en te vragen om de hulp van de Geest der gebeden. Dit kan ook opgebouwd worden! 

Voor de praktijk van de dagelijkse omgang met God in deze tijd zou ik  de centrale plaats van 

het biddend lezen en overdenken van de Schrift willen onderstrepen. Er zijn allerlei 

hulpmiddelen op de markt om dieper door te dringen in de betekenis van bijbelwoorden voor 

ons hart en leven. Ik denk aan dagboeken, aan geestelijk opbouwende commentaren zoals van 

Calvijn, Matthew Henry of Spurgeon, aan de Studiebijbel (Centrum voor Bijbelonderzoek), 

aan boekjes met bijbelstudies en gespreksvragen enzovoorts. Het is dan van belang de gelezen 

en overdachte woorden te betrekken op onze persoonlijke verhouding tot God en vervolgens 

ook op onze roeping te leven tot Zijn eer en tot heil van onze naaste. 

Lezen, meditatie, lied en gebed als invulling van ‘stille tijd’. 

 

Naast de persoonlijke meditatie is het ook belangrijk om samen met gezinsleden en ook met 

gemeenteleden bijbelgedeelten te lezen, bestuderen en bespreken. Waarom zouden we niet de 

discipline betrachten om in elk geval één avond per week hieraan te besteden?        

Voor ons gebedsleven zijn oefening en discipline van groot belang. Lijden vele gelovigen in 

onze tijd niet aan gebedsarmoede en daardoor ook aan geestelijke bloedarmoede?  Het gebed 

is een vertrouwelijk gesprek met God. Het gaat niet alleen om een vraaggebed alsof we bij 

God aan het loket komen met een concreet verzoek en daarna onmiddellijk weer vertrekken. 

De Heere wil met ons contact onderhouden. Daar dienen we dan ook de nodige tijd voor uit te 

trekken en stilte voor te creëren. We mogen dan ons hart voor Hem uitstorten, onze nood, 

maar in de voorbede ook de noden van anderen bij Hem brengen en pleiten op Gods beloften. 

Het gebed is echter ook bedoeld om God te verheerlijken. Bidden gaat dan zomaar over in 

aanbidden en lofprijzing. 

 

5. Christelijk leven in het teken van Goede Vrijdag en Pasen 

Het leven van de christen staat onder het dubbele voorteken van Goede Vrijdag en Pasen, van 

strijd en overwinning. Enerzijds herkennen we ons in Romeinen 7 met de klacht ‘ik ellendig 
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mens!’, anderzijds in Romeinen 8 met de kracht van de Geest die in ons leven het roer heeft 

overgenomen en uitzicht biedt op volkomen verlossing. Er is het grote heimwee naar de 

Toekomst wanneer we de strijd eens te boven zullen zijn en eindelijk de Here kunnen dienen 

zoals Hij het waard is gediend te worden. Toch is er ook al het heden van de toekomst.  In de 

gereformeerd geloofsleer wordt graag gesteld dat de heiligmaking de opmaat van de 

heerlijkmaking is en de heerlijkmaking  de voltooiing van de heiligmaking. Iets van die glans 

van hemelse heerlijkheid overstraalt Gods kinderen nu al. Je mag dat ook met de oosters – 

orthodoxen theosis noemen. Het gaat om ‘godzaligheid’ van schatdragers die iets uitstralen 

van de rijkdom die zij in Christus vinden, genade voor genade uit Zijn volheid (Joh. 1: 16).       

We ervaren blijvende afhankelijkheid. Zonder Christus kunnen we niets doen – daar komen 

we steeds meer achter. Anderzijds dragen we veel vrucht waar Hij in ons blijft en wij in Hem 

blijven (Joh.15). Met art. 24 van de Ned. Geloofsbelijdenis: ‘Wij geloven dat dit ware geloof, 

in de mens verwekt door het horen van het Woord van God en door de werking van de 

Heilige Geest, hem opnieuw geboren doet worden en hem tot een nieuwe mens maakt. Dit 

ware geloof doet hem leven in een nieuw leven en bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde.’ 

De slavernij is voorbij, Jezus is Koning geworden in ons leven, maar de guerrillastrijd van de 

boze natuur die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, gaat door tot de laatste snik. Het 

wonderlijke is dat we niet ná de strijd, maar midden ín de strijd ‘meer dan overwinnaars’ zijn 

in Hem die ons heeft liefgehad. Daarom is het leven van de gelovigen in het teken van de 

dankbaarheid gesteld. ‘Door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen’ (Psalm 89, 

berijming 1773). 

 

6. De vreugde van de wet 

Elke week op zondagmorgen hoort de gemeente in een gereformeerde eredienst de Tien 

Geboden, meestal gevolgd door de hoofdsom zoals deze door de Heere Jezus is geformuleerd 

(Matth. 22: 34 - 40). Daarna zingt zij een lied van verootmoediging en schuldbelijdenis of van 

toewijding en dankbaarheid. Er zijn ook sectoren van de gereformeerde gezindte waar in 

plaats van de Tien Geboden regelmatig andere bijbelgedeelten worden gelezen, bijvoorbeeld 

opwekkende passages uit de brieven van Paulus, waarin kernen van de decaloog met andere 

woorden naar voren komen. Ook dan gebeurt dit vanuit de vooronderstelling dat de 

christelijke gemeente nog altijd geroepen is zich aan de Tien Geboden te houden. De 

opvatting dat ze voor christenen zouden zijn afgeschaft, komt reformatorische christenen 

uiterst vreemd voor.    

 

In de traditie van de Reformatie gaat een bekende benadering uit van een drievoudig gebruik 

van de wet (triplex usus legis). Er is de ontdekkende betekenis, waarbij de wet als spiegel 

fungeert om ons steeds weer onze zonden voor ogen te stellen. Hierop wijst zondag 2 van de 

Heidelbergse Catechismus:’Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God.’ Vervolgens 

wordt die wet dan geciteerd in de samenvattende bewoordingen van Jezus met alle nadruk op 

de liefde tot God bovenal en tot de naaste als onszelf.  

Dan is er de politieke betekenis van de wet: de overheid doet er goed aan zich te oriënteren op 

de heilzame richtlijnen die de Schepper heeft gegeven. Het houden van Gods geboden 

betaamt alle mensen (Prediker 12:13). Hier brandt het theocratisch visioen.   

Het derde gebruik (de usus didacticus) is echter het belangrijkste: de wet als richtsnoer van de 

dankbaarheid, als handreiking en kompas voor het vernieuwde leven tot Gods eer. De 

catechismus behandelt dan ook in de zondagen 34 tot en met 44 de geboden onder het 

gezichtspunt van de dankbaarheid.  

 

In het geloof weten we ons vrij van de aanklachten van de wet. We staan in de christelijke 

vrijheid vanuit het evangelie van de schuldvergeving, de rechtvaardiging in Christus. ‘Mozes’ 
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kan ons niet meer veroordelen. In de heiliging van het leven komt de wet van God echter als 

raadsman terug en wel onder de belichting van Christus als de hoogste Uitlegger van de wet 

en in de kracht van de Geest die ons vervult.  

 

We hebben als christenen goede redenen om ons enerzijds aan de Tien Geboden te houden en 

toch ook van de letter ervan vrijmoedig af te wijken. Enerzijds zien we deze geboden 

namelijk als uitdrukking van Gods wil voor alle mensen van alle tijden. Het was dan ook geen 

geheel nieuwe richting die het volk van Israël bij de Sinaï kreeg aangewezen. Ze wisten heus 

al wel dat ze niet mochten doodslaan, stelen en echtbreken. En het vierde gebod - over de 

sabbat - begint met ‘gedenkt’. Dat wijst erop dat de rustdag al bekend was, maar nu een extra 

motivatie kreeg. Anderzijds draagt de decaloog uiteraard het gewaad van de tijd waarin hij 

oorspronkelijk is afgekondigd. Zo wordt er een agrarische samenleving verondersteld (met het 

rund en de ezel uit het tiende gebod), de vrouw lijkt als een arbeidskracht van de man te 

worden gezien, er wordt onbekommerd gesproken over ’de wateren boven en onder de aarde’.  

We zijn als christenen natuurlijk ook niet letterlijk uit de slavernij van Egypte bevrijd. De 

vrijheid in Christus staat intussen wel in het verlengde van de bevrijding van de Joden uit 

Egypte. Zo is er continuïteit en tegelijk discontinuïteit. Heel de wet is voor christenen immers 

gekleurd door de nieuwe heilshistorische situatie die na de kruisiging en opstanding van 

Christus is ingetreden. We zouden kunnen zeggen: de Tien Geboden zijn door kruis en 

opstanding heen gehaald en staan nu onder het voorteken van de navolging van Christus. De 

Bergrede van Christus en de apostolische vermaningen zijn het beste christelijke commentaar 

op de Tien Geboden.  

 

Christus is niet gekomen om Gods wet af te schaffen. Hij kwam om deze te vervullen, dus tot 

volle gelding te brengen. Christus heeft Gods wet helemaal vervuld als gehoorzame Knecht 

des Heren. Daarin heeft Hij laten zien hoe het mens - zijn naar Gods bedoeling eruit ziet. 

Voor de gelovige is er dan ook geen tegenstelling tussen het gehoorzamen aan Gods wet en de 

navolging van Christus. De liefde is immers de vervulling van de wet (Rom.13:10 ). Zij zorgt 

voor de kleur en de geur van het christenleven. De liefde respecteert daarbij de concrete 

geboden, zij is niet de vervanging van de wet. En de Geest van Pinksteren schrijft naar de 

belofte van Jeremia 31 nu de wet van God in de ‘vlezen tafels’ van de harten.  

 

    

  


