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

christen 
 

1. Samenhang van 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 uit de volheid die in Christus Jezus is. De 

Geest leidt ons in dat heiligdom binnen van schatkamer tot schatkamer. Door het geloof delen 

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

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, dubbele genade,  vergeving en vernieuwing.  

 

2. Vroege Kerk als voorbeeld 

Vanuit de radicale overgave aan Christus is er de praktische navolging. Dynamiet van de 

Geest om de bunkers van egoïsme en materialisme op te blazen (zie de Bergrede, Mattheüs 5 - 

7). De Vroege Kerk heeft hiervan iets in praktijk 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 van de christenen was hun voornaamste evangelisatie-middel. 

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. 

 

3. De huidige cultuur als bedreiging en uitdaging 

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

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

kerken voltrokken. We zijn geconfronteerd met wat genoemd wordt de ‘godsverduistering’. 

God is als levende realiteit voor veel mensen uit beeld verdwenen.  Toch krijgt de navolging 

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

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 mensen 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 uit van de gemeente die leeft als 

liefdesgemeenschap waarin wij elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. 

 



4. Ankerplaatsen voor geestelijke vernieuwing 

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. 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 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.  

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 

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.  Iets 

van de glans van hemelse heerlijkheid overstraalt Schatdragers stralen iets uit 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). De slavernij van de zonde 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. Het leven van de gelovigen 

staat in het teken van de dankbaarheid. ‘Door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen’ 

(Psalm 89, berijming 1773). 

 

6. De vreugde van de wet 

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’ 

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. 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. (J.Hoek, 15 mei 2013) 


