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Levensheiliging - een zaak tussen God en ons

J.W. Maris

De Heilige God en onze heiliging
De bijbelse oproep tot een heilig leven mag indruk op ons maken. Al in het Oude Testament klinkt het bevel van de HERE
aan zijn volk: 'Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE' (Lev. 20:26). De heilige God roept een zondig volk om een
leven te vertonen dat overeenstemt met de Heilige, de Almachtige God zelf. Men kan zeggen - daarin ligt een wonderlijke
barmhartigheid van God; Hij sluit het niet bij voorbaat uit dat er verband zal zijn tussen Hem en ons. In het woord heilig zit
toch iets van de onvergelijkbaarheid van God, Hij is de geheel Andere. Hij is geen mens... God is niet zoals wij zijn (Num.
23:19; 1 Sam. 15:29). En toch die roepstem tot ons.

Als we goed opletten, zit er in het Oude Testament, in hetzelfde hoofdstuk dat ik net aanhaalde, Leviticus 20, nog iets
anders: in de verzen 7-8 staat de opdracht tot een heilig leven in onmiddellijk verband met de heiliging als een gave van
God! 'Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God.' En dan volgt meteen: 'Zo zult gij mijn inzettingen
nauwgezet in acht nemen; Ik ben de HERE, die u heilig.' God zegt: 'Heiligt u', en ook: 'Ik heilig u'! Daarin ligt de belofte
opgesloten, dat God de HERE aan zijn volk zal blijven vasthouden door alle diepten van daadwerkelijke onheiligheid heen,
die ze zullen laten zien!
Om een krachtig spoor door het Oude Testament heen te trekken: die belofte reikt tot in de periode van de ballingschap,
tot in de dagen van Ezechiël die namens de HERE mag zeggen tot het volstrekt aan lager wal geraakte volk Israël: 'Mijn
Geest zal Ik in uw binnenste geven en máken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen
onderhoudt' (Ez. 36:27). Nog scherper gezegd, vanuit datzelfde hoofdstuk: de HERE zelf zal zijn door het volk ontheiligde
naam gaan heiligen (Ez. 36:22-23). En Hij doet dat door het volk terug te brengen en te reinigen en een nieuw hart te geven
(Ez. 36:24-26).

Die tweevoudige manier van spreken over de heiliging, als oproep en als werk van de HERE God zelf, keert volledig terug
in het Nieuwe Testament. Daar is ook het bevel dikwijls herhaald: 'Ik vermaan u... dat gij uw lichamen stelt tot een levend,
heilig, en Gode welgevallig offer' (Rom. 12:1). 'Want dit wil God, uw heiliging...' (1 Tess. 4:3). Op veel meer plaatsen bij
Paulus keert dat terug. Jakobus waarschuwt tegen een dood geloof, zonder liefde (Jak. 2:14v). Aan de Hebreeën wordt
geschreven: 'Jaagt naar de vrede met allen, en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien' (Hebr. 12:14).
Maar wat is het belangrijk dat we ook in het Nieuwe Testament die wonderlijke samenhang zien tussen het werk waartoe
wij geroepen worden, en het werk van God! Christus is gegeven, niet alleen tot wijsheid en rechtvaardigheid, maar ook
tot heiliging en verlossing (1 Kor. 1:30). Het is activiteit: Weest heilig! Legt u toe op de gastvrijheid etc. - maar het is ook
passiviteit: 'Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd' (1 Kor. 6:11). 'En Hij, de God des vredes, heilige u
geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele
onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen' (1 Tess. 5:23).
Vanuit het eigen werk van God ligt er in dit dubbele spreken over heiliging een diepe samenhang. Daarin ligt niets
vanzelfsprekends. Integendeel. Logisch zou zijn dat God zijn handen van een onheilig volk aftrok. Maar het Woord van
God en het werk van de Heilige wordt met onze verstandelijke redeneringen niet goed op een rijtje gebracht. Alleen het
geloof verstaat deze wonderlijke samenhang tussen wat God eist en waar wij niet aan voldoen, en wat God uit genade
geeft. In díe zin kun je zeggen dat het door het geloof begrepen wordt als we leren zien op Jezus Christus.

Het geloof verstaat de samenhang tussen belofte en eis, tussen wet en evangelie. Het weet bij het horen van Gods bevel
aangewezen te zijn op de genade van de God die eist.
Vanuit het geloof kun je ook zeggen wat de eigen 'inbreng' is van de mens in de heiliging. Augustinus heeft dat al prachtig
onder woorden gebracht, in de vorm van een gebed: Here, geef wat Gij beveelt, en beveel wat Gij wilt.
Je kunt ook zeggen: het gaat in de heiliging om gehoorzaamheid. Maar dan wel gehoorzaamheid des geloofs. Daarin wordt
begrepen, dat wij gehoorzaam hebben te zijn, en tegelijk dat wij daarin niets aan de Here hebben aan te bieden, maar het
juist van Hem nodig hebben. Als we bijvoorbeeld worden opgeroepen om stand te houden in de vrijheid, dan is dat niet
anders dan het blijven bij de vrijheid waartoe Christus ons heeft vrijgemaakt (Gal. 5:1). Of, om het met de Heidelbergse



Catechismus te zeggen (zondag 44): Waarom laat God ons zijn geboden zo streng prediken als toch niemand ze kan
volbrengen? Dan staat in het antwoord onder meer: 'opdat wij ons zonder ophouden beijveren en God bidden om de
genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden'.
Hoe staat het dus tussen God en ons, als het over de eis tot heiliging gaat? Kun je, als je tot je hebt laten doordringen wat
de Here van ons eist, ermee op pad gaan om te zien hoe ver je het schopt op die weg? Vergeet het maar - als je het echt
begrepen hebt, weet je: niet ìk ga op pad, maar bijbels gezien moet ik zeggen, dat ik alleen maar met lege handen heel dicht
bij de Here moet blijven. Niet ik, maar Hij. Niet mijn werk, maar zijn genade. Dat wil zeggen - en twee dagen na de
Reformatieherdenking mag ik het wel zo zeggen: door genade alleen, en door het geloof alleen. Sola gratia, sola fide.

Heiliging als een weg naar een hoger geestelijk niveau?
Daarmee hebben we wel iets van een fundament gelegd. Tussen God en ons zal de relatie wezenlijk bepaald moeten
worden door die twee woorden - genade en geloof. Anders kan er geen sprake zijn van verlossing, en ook niet van
gehoorzaamheid.
Maar dan zijn echt alle vragen die op een christen afkomen vandaag, nog niet beantwoord. Er is sprake van een duidelijke
aantrekkingskracht die van evangelische en charismatische christenen uitgaat op gereformeerde mensen. Waarover gaat het
dan? Men zegt heus niet: 'Dat praten over de verzoening van de zonde, en over de genade van God, en over zalig worden
door het geloof, dat deugt niet!' Helemaal niet, daar zijn ze het van harte mee eens. Maar ze zeggen wel op een indringende
manier tegen ons: 'Zeg eens, hoe verlost ben je dan wel? Is er ook sprake van overwinning in je leven? Is het wel waar dat
je kunt zeggen: niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20)? En hoe ver ben je eigenlijk op de weg van de
heiliging?'
Dat soort vragen komt op ons af. Misschien is het op die manier wel eens rechtstreeks op u af gekomen, en misschien hebt
u daarbij ook wel met de mond vol tanden gestaan... En de vragen zijn nog veel verder uit te breiden. Vragen naar de
blijdschap in onze kerkdiensten; en ook vragen naar de inwoning van de Heilige Geest. Weet je wel zeker dat je de Heilige
Geest hebt ontvangen om te wonen in je hart, en hoe weet je dat dan?

Naar mijn overtuiging zijn dergelijke vragen in twee soorten te verdelen naar het gedachtengoed dat daar 'achter' zit. Er zijn
vragen die buitengewoon belangrijk zijn. Die aansporen tot zelfonderzoek in de zin van 2 Korintiërs 13:5: 'Stelt uzelf op de
proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?' Dat zijn
noodzakelijke vragen! Is het waar dat er in je leven sprake is van een levende relatie met de Here; dat je kunt zeggen een
nieuw hart te hebben ontvangen, wedergeboren te zijn? Is het waar dat het christen-zijn dat je met de gemeente van
Christus belijdt, ook door Gods genade blijkt in je leven? Dat het een levend geloof is? Ook in het verdriet over zonden
die je nog altijd moet belijden voor de Here? Ook in de strijd tegen de zonde?
Dat zijn nodige vragen. Het is immers geen vanzelfsprekendheid dat je, ook al maak je deel uit van de kerk, en al ben je
trouw present in de gemeente, een veranderd mens bent. Paulus heeft alle aanleiding de Korintiërs te vragen hoe het er echt
met ze voorstaat wanneer hun leven, bijvoorbeeld door partijschappen, er uitziet als dat van onveranderde mensen (1 Kor.
3:3,4). Dat is de eerste soort vragen.

De andere soort vragen hebben een specifieke manier van denken als achtergrond, die ik zou willen schetsen in het licht
van waar ik mee begon, namelijk dat fundamenteel voor onze verhouding tot God de woorden genade en geloof zijn. Er is
een lange traditie van geestelijke stromingen náást de kerk (en voor een deel ook wel in de kerk) - en dan ga ik maar even
niet verder terug dan de Reformatie met de strijd tegen de doperse bewegingen - waarin de aandacht vooral uitging naar de
mogelijkheden van het eigen geestelijk leven op zichzelf. Wat kan een mens geestelijk bereiken? Wat voor ervaringen kan
het een mens geven als hij de Heilige Geest ontvangt?
Vandaag komen vooral van de kant van pinkster-christenen, of volle-evangeliegemeenten, of uit charismatische groepen dit
soort vragen naar ons toe. Historisch - en theologisch - is de achtergrond ervan gelegen in de geschiedenis van het
methodisme (we hebben het dan over de invloed van John Wesley in de achttiende eeuw), en van de heiligingsbeweging
(waarbij een reeks namen is te noemen uit de negentiende eeuw, Charles Finney, Andrew Murray en anderen), en van de
pinkster- en charismatische beweging in de twintigste eeuw.
Maar er zijn in onze eeuw ook 'evangelische' schrijvers die niet tot de pinkstertraditie behoren, maar bijvoorbeeld wel uit
de traditie van de heiligingsbeweging stammen. Ik denk dat op die lijn een bekende auteur als Watchman Nee geplaatst
kan worden. Je kunt van die stromingen zeggen, dat ze door de invloed die de vroegere beweging op de latere heeft gehad,
gemeenschappelijke trekken vertonen, maar dat de pinksterbeweging - en de charismatische beweging - wel veel verder is
gegaan dan de eerdere stromingen.



Wat is nu het gemeenschappelijke? Dat is vooral de manier waarop de aandacht gericht is op het geestelijk leven van jóu.
Het gaat dan niet zozeer om de vraag naar je verhouding met God, maar om de vraag: hoe staat het met jóuw vorderingen
in het geestelijk leven. Er is sprake van een concentratie op de mens. Bij het methodisme ging het dan vooral om de vraag
hoe ver een mens kan opklimmen in de heiliging.
John Wesley was de overtuiging toegedaan dat het in beginsel mogelijk was een staat van 'christelijke volmaaktheid' te
bereiken. Hij heeft overigens nooit van zichzelf gezegd dat hij dat niveau bereikt had. Maar hij was, voor zichzelf en voor
anderen, wel altijd op die manier met het geestelijk leven bezig. Belangrijk was zijn mening, dat de heiliging niet voor ieder
christen een werkelijkheid is, maar dat die in een diepe geestelijke ervaring van een ogenblik bereikt moest worden.
Die ervaring werd aangeduid met 'second blessing', tweede zegen. Anderen hebben daarvoor de uitdrukking 'de doop met
de Heilige Geest' gebruikt. En die uitdrukking is in de stromingen die ik noemde, op de een of andere manier van belang
gebleven, met overigens een heel verschillende invulling. In de heiligingsbeweging in de vorige eeuw bedoelde men daar
eerst de heiliging mee. Het komen op een geestelijk niveau, waarin het helemaal vanzelfsprekend wordt om God te dienen
overeenkomstig zijn bedoeling.
Daarna zagen anderen er het ontvangen van extra kracht in voor het getuigenis en de dienst die in het leven van een christen
nodig waren. Nog weer anderen spraken van slechts een hoger geestelijk leven ('higher life movement'!) door die hogere
diep emotionele ervaring die de Geest van God had geschonken.
En in de pinksterbeweging, ontstaan op de drempel van de eeuwwisseling naar de twintigste eeuw, werd daar specifiek aan
toegevoegd, dat het ontvangen van de bijzondere geestesgave van de tongentaal het eigenlijke bewijs was dat men de
doop met de Heilige Geest had ontvangen. Men was, en is, het daarover dus lang niet eens, maar de eenheid in heel deze
traditie is de aandacht op de ervaring van de mens, mèt de overtuiging dat er sprake moest zijn van een hogere ervaring.

Als je dat 'extra' van de Heilige Geest niet hebt, ben je misschien wel een christen, maar eigenlijk veel te gewoon. Er is
immers een hoger niveau denkbaar van geestelijke ervaringen. Behalve dat met dit alles dus voor een christen de
beschouwing van zichzelf en de aandacht voor zijn eigen ervaringen van het voornaamste gewicht werden, betekent deze
denkwijze ook dat de gemeente in feite in tweeën wordt gedeeld. Een gedeelte 'gewone christenen' die wel geloven in
Christus en in de Bijbel, en die zeker ook wel zalig kunnen worden. Maar die ernstig zijn achtergebleven bij de andere
categorie, die ook de ervaring van een tweede zegen hebben ontvangen, en naar wie met een zekere afgunst kan worden
opgezien. Zij zullen immers niet meer de worstelingen, de strijd en de beproevingen van de gewone gelovigen hoeven door
te maken. Zij delen in de overwinning, in de bijzondere ervaring van een opgeheven worden tot de directe nabijheid van
God, tot een beschouwen van de Here Jezus en de Heilige Geest door middel van visioenen of andere gaven. Kortom, wie
alleen maar gelóóft in de Here Jezus, die mist eigenlijk nog wat...

We kunnen niet al te uitvoerig ingaan op allerlei vragen die hiermee samenhangen. Een paar opmerkingen moet ik op dit
moment wel maken. Er is in het Nieuwe Testament op een aantal plaatsen sprake van het gedoopt worden met de Heilige
Geest en de tekenen die daarmee gepaard gingen. Vooral in het boek Handelingen staat heel wat. Maar ik zou mijn boekje
te buiten gaan als ik dat nu besprak (Zie J.W. Maris, De charismatische beweging en wij, uitg. Woord en Wereld, p.
62-64).
Ik wijs alleen maar op het belangrijke woord van Paulus in 1 Korintiërs 12:13. Daar schrijft Paulus: 'Want door één Geest
zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest
gedrenkt'.
Paulus spreekt daar over de eenheid van de gemeente. Dat was in de nieuwtestamentische gemeente een geweldig
onderwerp, vooral omdat in Christus de scheiding tussen Joden en heidenen teniet werd gedaan (zie o.a. Ef. 2:14-20). Het
werk van de Heilige Geest in de gemeente is niet om sommigen op een hogere verdieping van geestelijk leven te brengen
dan anderen. Juist niet! Dat zou geen eenheid maar juist een nieuwe tweespalt zijn. De dreiging in Korinte was inderdaad
juist dát gevaar dat sommigen zich, doordat ze bepaalde geestesgaven bezaten, hoger plaatsten dan de rest. De hele
gemeente had daar zo'n gevoel over. Mensen met de gave van de tongen (dat speelde daar juist ook) stonden een beetje
hoger. En in die situatie zegt Paulus dan met nadruk: allen door één Geest één lichaam!
Iets wat met een dergelijke visie op hogere ervaring gemakkelijk gepaard gaat, is de gedachte dat het geloof in de Here
Jezus eigenlijk maar al te gewoon is... Pas als het over de Heilige Geest gaat, wordt het interessant. Leven door de Geest
staat hoger dan leven uit Christus. Bij de Here Jezus moet je telkens 'alleen maar' zeggen. Alleen maar geloof, alleen maar
vergeving, alleen maar het kruis, alleen maar verzoening en genade. Dan is er ook wel het werk van de Heilige Geest, maar
nog niet het ontvangen van de Heilige Geest als een inwonende Persoon. Pas als het daarover gaat, komt bij deze
gedachtengang de volle rijkdom van het geestelijk leven in het vizier.



Temidden van deze gedachten die op ons afkomen - dat doen ze inderdaad -, zou ik eigenlijk alleen maar een paar
woorden uit de Schrift met aandacht met u willen lezen. In het eerste hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs,
waarin juist deze dingen aan de orde zijn, schrijft Paulus, vers 4-9: 'Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade
Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle
kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te
kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat
gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus. God is getrouw door wie gij zijt geroepen tot
gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus.'
Dan kun je ook begrijpen dat Paulus een bladzij verder zegt: 'Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus
Christus en die gekruisigd' (1 Kor. 2:2). Hoe zou er sprake kunnen zijn van iets méér dan de kennis van de Here Jezus?
Hoe zou de Geest van God door Wie Paulus schreef, iets hogers beogen dan de Here Jezus en de genade in Hem? In 1
Korintiërs 2:12 lezen we immers: 'Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij
zouden weten wat ons door God in genade geschonken is'.

Er is, kunnen we concluderen, geen hoger geestelijk leven dan dat van de kennis van de genade van God in zijn Zoon.
En is er dan wel iets hogers dan het leven door het geloof? Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven, heeft de Here Jezus
gezegd. En het klinkt als een echo alleen al door het evangelie van Johannes heen (zie Joh. 1:12; 3:15,16,18,38;
6:35,40,47; 11:25,26; 17:20-23; 20:29,31). Wat kan dan een tweede zegen betekenen? Of het moet juist op die manier
een insluipen van een drang van de mens zijn, die niet ter wille van God en van Christus meer wil, maar die vanwege
zichzelf meer wil.
Dat zulke dingen in de kerk aan de orde kunnen zijn, hoeft ons niet te verbazen. Dat was in de gemeente van het Nieuwe
Testament ook al het geval. Ik wil in dit verband slechts wijzen op de brief aan de Kolossenzen, een brief van het volle
evangelie. In die brief gaat het o.a. over de volheid van God die in Christus woont (Kol. 1:19), en over àl de schatten der
wijsheid en kennis die in Hem verborgen zijn (Kol. 2:3).
Als Paulus dan vertelt hoe hij bidt voor de gemeente daar, dan bidt hij niet dat ze hoger zullen komen dan waar ze zijn,
maar 'dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here
waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van
God' (Kol. 1:9-10). Dat gaat niet boven de Here Jezus uit, en dat gaat niet boven het geloof uit. Het gaat intussen wel om
groeien in de kennis en in het geloof.
En wanneer er mensen worden gesignaleerd die wel de drang hebben om hogerop te komen, - in Kolossenzen 2 komen
we ze tegen - dan gaat het om gemeenteleden die wel boven Christus uit willen, die het gevaar lopen zich te laten
meeslepen met de overlevering van mensen in plaats van zich te houden aan de Here Jezus, terwijl in Hem de volheid van
God woont (Kol. 2:8-9). Van belang is de waarschuwing in 2:18-19: 'Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde
nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd (hoge geestelijke ervaring! JWM), zonder reden
opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd...' Hoe pijnlijk als Paulus bij zulke hoge
geestelijke 'zegeningen' zegt: 'opgeblazen'...

Het zal er niet om gaan mensen te bekritiseren die vandaag met hun boodschap van een hoger leven een uitdaging vormen
voor de kerk. Soms zal het nodig zijn door hoge verhalen heen te prikken, en de hoogmoed die soms met de handen te
tasten is, aan te wijzen. In dat verband noem ik slechts het rumoer om de zogenaamde Toronto-blessing. Maar wat ons
diepste motief moet zijn, is dat gemeten wordt aan Hem die de inhoud en de maatstaf van het leven van de gemeente vormt:
onze grote Here Jezus Christus.
Mag ik juist daarom weer terugkomen op het begin: genade en geloof. Laten we daarbij niet vergeten dat het geloof naar
de Schriften bij uitstek houvast heeft aan de Schrift, aan het Woord. Niet boven het woord uit! Geen rechtstreekse
openbaringen van de Heilige Geest. Wij hebben het Woord dat zeer vast is, waar we genoeg aan hebben.

Naar de norm van het geloof
Ik moet naar een paar laatste gedachten, die zeer nodig zijn. Want iemand zou misschien de conclusie kunnen trekken: we
hebben de zaak weer netjes geregeld. De mensen met invloeden van buiten onze eigen kerk en traditie zitten ernaast, en
zoals het bij ons is, zo is het goed. Wij gaan gerust weer naar huis.
Dan vergeten we een paar dingen. Ik heb al gesproken over vragen aangaande ons geestelijk leven, die terecht zijn. Laat ik
eraan toevoegen, dat het precies past bij het geloof, dat het getoetst wordt. Waarom? Omdat het in het geloofsleven niet
over ons gaat, maar over de Hére. Het woord geloof is een relatie-woord. Het is daarom fout om alleen maar met onze
eigen geestelijke status bezig te zijn, en wat wíj zoal hebben en beleven.



Maar het is ook fout om er niet mee bezig te zijn! Net zoals het nodig is in een huwelijk te vragen naar de functionering van
de relatie, zo gaat het ook in het geloof. Je vraagt niet alleen: 'hoe gaat het met jou?', maar 'hoe gaat het met jullie?'; 'hoe
gaat het met het huwelijk?' Is het ons gebed, dat we in ons persoonlijk leven de Here Jezus kennen, en Hem toebehoren?
Kunnen we begrijpen dat Paulus zegt, dat het er in het geloof om gaat 'om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding,
en de gemeenschap aan zijn lijden' (Fil. 3:10)?
Het is daarbij niet verbazend als Paulus, en hij heeft het dan over zichzelf, een geroepen apostel, dan ook nog zegt: 'niet dat
ik het al verkregen zou hebben of al volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door
Christus Jezus gegrepen ben' (Fil. 3:12). En daarvoor had hij duidelijk gemaakt dat de dingen die hem een hoge geestelijke
status hadden kunnen verschaffen voor hem gelijk aan vuilnis waren geworden (Fil. 3:8). Het gaat om niets buiten Christus,
en om niets boven het geloof, en om niets meer dan genade.
Als het over geestelijke groei gaat, zullen we moeten weten van een opwassen 'in de kennis en de genade van onze Here en
Heiland Jezus Christus' (en dat zegt Petrus, 2 Petr. 3:18). Genade - impliceert dat geen lege handen, tot het einde toe?
Alles in Hem! Willen we dan meer dan Johannes de Dopers belijdenis: 'Hij moet wassen, ik moet minder worden' (Joh.
3:30)?

Als titel boven deze toespraak heb ik gezet: Levensheiliging - een zaak tussen God en ons. Dat moet ook zo blijven. Het
gaat om de relatie tussen de Here en ons. En in die relatie is Christus alles. In die relatie is het geloof de wijze van omgaan
met de Here, het geloof dat leeft van het ontvangen en niet van het zelf groter worden. In die relatie is de genade alles.
Góds genade.
Wij blijven, ook als we een nieuwe mens zijn geworden, nog oude mens, en de vermaningen - ook al die heel praktische
vermaningen in het Nieuwe Testament - blijven geldig. De strijd van Romeinen 7 - het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, en
het goede dat ik wil dat doe ik niet. Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? - die strijd zullen
we nooit achter de rug hebben. Wanneer christenen iets uit het Onze Vader beginnen over te slaan (vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven...), en er zijn christenen die dat overslaan, dan is dat niet een teken van groei, maar van
ernstige verdwaling, bij de Here vandaan, in de doolhof van hun eigen hoogmoed.

Over alles wat nodig is om dicht bij de Here te blijven, om te groeien in de genade, om het geloof te beoefenen, en om de
gehoorzaamheid van het geloof te zoeken - daarover zouden we meer met elkaar moeten praten. Als je werkelijk de Here
kent, is het altijd weer een wonder. Genáde mag altijd weer een wonder zijn. Er is niets vanzelfsprekends bij. Laat er
gebed bij ons zijn, of onze gemeenten werkelijk geestelijk leven mogen vertonen, onder de klem van Woord en Geest.
En waar dat is, begrijpen we iets van Luthers geestelijk leven, om zo af te sluiten met de Reformatie, de grootste
opwekkingsbeweging van de laatste duizend jaar. Bij de laatste woorden die van Luther zijn opgetekend, op zijn sterfbed,
was dit: 'Wir sind Betler - hoc est verum'. Wij zijn bedelaars - dat is waar.


