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Hebt u afgelopen zomer ook met afschuw de berichten gevolgd rond de arrestatie van de verkrachter en
moordenaar van het kleine meisje Chanel Naomi Eleveld in Assen? Achteraf zeiden allerlei mensen, waaronder
z'n eigen familie: "Ze hadden die man nooit zo zonder meer vrij moeten laten! Je kon op je klompen aanvoelen
dat dit weer mis moest gaan. Hij had op z'n minst TBS moeten krijgen".

Terug onder Gods wet
In Gods ogen zijn wij niet zoveel beter dan die Jan S. uit Assen. Net zo goed verkrachters, moordenaars, criminelen....
Volgens Gods wetboek verdienen wij allemaal levenslang (kijk maar in Rom. 3:1020).
Maar ook wij zijn vrijgelaten. Aan ons is gratie verleend. Dankzij het pleidooi van onze advocaat Jezus Christus.
Alleen: wíj hebben wél TBS gekregen. En dat is wel nodig ook. Want ook wij zijn onze zondige geaardheid nog lang niet
kwijt. (NGB art 15; HC vr./antw. 56). Wij zijn steeds uit op elk kwaad (HC vr./antw. 60). En God heeft ons echt niet van
rechtsvervolging ontslagen om gewoon onze oude praktijken weer op te pakken. Nee, er zal nu heel wat bij ons moeten
veranderen. God bindt ons weer aan zijn aloude wet. Die wet moet voortaan weer ons leven beheersen gaan. Zozeer, dat
zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, nooit meer in ons hart mag opkomen (HC
vr./antw. 113).

Moeten
Ik gebruikte een paar keer het woord 'moeten'. Maar is dat woord wel zo gelukkig gekozen? Past dat wel bij de vrijheid
die de Here Jezus Christus voor ons is komen bewerken? Er zijn mensen die zich onbehaaglijk beginnen te voelen,
wanneer er in preken, of op huisbezoek, naar hun gevoel te veel benadrukt wordt in welke opzichten wij als vrijgelaten
christenen allemaal veranderen moeten. Dat moet toch niet meer? Wij leven nu toch van Gods genade?
Nu kun je met dat woord inderdaad de verkeerde kant opgaan. Alsof er geen verlossing door de Here Christus geweest is
en wij het uiteindelijk allemaal zelf moeten doen.
Maar laten we het woord 'moeten' niet te snel uit ons woordenboek schrappen. Dat doen onze kerkelijke papieren ook
niet: HC vr. 86: 'Nu wij zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, moeten wij
weer goede werken gaan doen'.
U kent toch ook die bekende passage uit ons Doopformulier, dat wij door God in de doop (de bezegeling van onze
begenadiging en vrijlating dankzij de Heer Jezus Christus) nu ook geroepen en verplicht worden tot een nieuwe
gehoorzaamheid?
Zo is het bij de HERE steeds geweest: als Hij verlost en een nieuwe start laat maken, komt ook de oproep mee om een
nieuw leven te gaan leiden. Als Hij Abram roept en hem voorbestemt om de vader van zijn volk van gelovigen te worden,
klinkt de oproep: 'Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk' (Gen. 17:1).

Als Hij Mozes naar Egypte stuurt om Israël uit het slavenhuis te halen, moet Mozes aan de farao gaan zeggen: 'Laat mijn
volk gaan (niet: om hun het recht op zelfbeschikking te geven, maar:) opdat ze Mij dienen' (Ex. 4:23).
Als God zijn volk eeuwen later in genade uit de ballingschap in Babel laat terugkeren naar huis, doet Hij dat met de
bedoeling dat ze Hem, hun God, weer dienen zullen (Jer. 30:8,9).
Wanneer Johannes de Doper de komst van Gods koninkrijk aankondigt en met zijn doop duidelijk maakt dat je daar
alleen kunt binnengaan dankzij de vergeving van je zonden, roept hij ook op tot concrete bekering (Luc. 3:8,1114).
Ja, de Here Jezus zelf heeft die oproep van Johannes overgenomen (Mat. 4:17) en in de Bergrede (Mat. 57) tot in de
details uitgewerkt hoe het nieuwe leven in Gods koninkrijk eruit moet zien.
En lees ook maar de brieven van de apostel Paulus: nadat hij in uitbundige bewoordingen onze vrijlating als gevolg van
Christus' verzoenende werk beschreven heeft, volgt steeds de oproep tot een nieuw, beter leven. Anders dan de heidenen
die nog in slavernij aan de zonde gevangen zitten (Rom. 12,13; Ef. 4:17v enz.).

Wet waarborgt vrijheid
Het is toch niet zo vreemd, dat God ons sinds onze vrijlating, die we aan Christus te danken hebben, weer aan zijn wet



bindt?
Bij een kinderverkrachter als Jan S. vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend, dat zo iemand alleen in de maatschappij
kan terugkeren als hij zich voortaan aan de wet houdt.
Is het dan niet net zo vanzelfsprekend dat God ons alleen weer als vrije burgers in zijn koninkrijk wil loslaten, als ook wij
ons voortaan weer aan de wetten van dat rijk houden?
Misschien doet het woord 'wet' sommigen wat de stekels opzetten. Betekent 'wet' geen inperking van je vrijheid? En we
zijn toch juist door Christus in de vrijheid teruggeplaatst?
Maar wie de wet als een inperking van z'n vrijheid ervaart, heeft van de wet nog weinig begrepen. Denk je toch eens in dat
we in Nederland geen wetten meer hadden! Geen wetten met betrekking tot je gedrag op de weg, geen wetten over
eigendom en privacy.... Het zou het einde van de vrijheid in ons land betekenen. We zouden aan de chaos prijsgegeven zijn.
Datzelfde geldt bij Gods wet. Ook die is niet bedoeld om ons leven op allerlei manieren dood te drukken. Maar die is juist
gegeven om het leven leefbaar te houden. Jakobus noemt in zijn brief Gods wet 'de volmaakte wet, die der vrijheid ' (Jak.
1:25). Door zijn wet wil onze goede God ons door de zonde verziekte leven weer maken zoals Hij het in het paradijs
bedoeld had. Vrij voor Hem.

Aantrekkingskracht
God heeft er ook nog een andere bedoeling mee. Door ons weer te reclasseren tot goede burgers van zijn rijk, wil Hij aan
anderen, die nog in het rijk van de duivel leven, laten zien hoe goed het leven bij Hem is. Aan ons leven moet gezien kunnen
worden dat Jezus Christus echt een verlósser is. Dat je er in alle opzichten beter van wordt, wanneer je God weer als je
Koning erkent.
Daarmee krijgt God de eer die Hem toekomt. Maar daarmee krijgen wij ook aantrekkingskracht op anderen. Want voor
hun gevoel wordt je leven aardig benauwd als je christen wordt. Dan mag je opeens niks meer. En worden er allerlei
moeilijke dingen van je verwacht.
Maar als je je van harte erop toelegt weer naar Gods geboden te leven, je de stijl van Gods rijk geleidelijk weer eigen
maakt, zal al gauw blijken dat je daar allerminst door in een dwangbuis terecht komt. Je ontvangt juist een veel grotere
levensruimte. Je zit niet langer opgesloten in je eigen kleine leventje, maar weet je opgenomen in Gods wijde kosmos. Je
hoeft niet zelf je toekomst te maken, maar mag weten dat die al gemaakt is door Christus. Je ontvangt een rust, een
vertrouwen, een overgave, die anderen zo niet kennen. Je wordt opener en eerlijker in de omgang met anderen, krijgt een
hekel aan achterbaksheid en schijnheiligheid. Enzovoort.
En reken maar dat anderen, nietchristenen, dat opmerken!

Eén lijn trekken
Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat wij als burgers van Gods koninkrijk in belangrijke zaken onder elkaar zo veel
mogelijk één lijn trekken in onze dagelijkse levensstijl. Willen we als burgers van Gods koninkrijk herkenbaar zijn, dan
moet het uiteraard niet zo zijn dat wij er op meerdere belangrijke punten tegengestelde opvattingen op nahouden.
Natuurlijk zal er op ondergeschikte punten variatie in levensstijl onder ons mogen voorkomen. Zolang het maar variatie is
en geen botsing. Want wat moet de buitenwacht ervan denken wanneer het ene ouderpaar in de kerk hun kinderen om
Christus' wil verbiedt hun vermaak in disco's te zoeken, maar een ander ouderpaar in de kerk er geen problemen mee heeft
dat hun kinderen daar vaste bezoekers zijn? Wanneer, met andere woorden, het ene ouderpaar hun kinderen ernstig
waarschuwt voor de duivel daar, en het andere ouderpaar meent dat het daar met de duivel wel wat meevalt?
Het kan in Gods koninkrijk niet zijn: 'zoveel hoofden, zoveel zinnen'. De HERE dringt er in zijn Woord op aan dat wij zo
veel mogelijk één van zin zullen zijn (bijv. Rom. 15:5; Ef. 4:16; Fil. 2:2). Hij roept ons op, niet elk voor zich, maar samen,
vanuit zijn Woord te zoeken naar een verantwoorde christelijke levensstijl die opvalt bij de buitenwacht.
Om sámen te streven naar zo'n gemeenschappelijke levensstijl, dat we als burgers van Gods rijk niet tegenover elkaar
komen te staan. Elkaar nota bene binnen Gods rijk zouden kwijtraken. En alle aantrekkingskracht op hen die nog onder de
tirannie van de duivel leven, zouden kwijtraken.

Gods Geest als 'reclasseringsambtenaar'
Ik kom nog één keer terug op het 'moeten'. Er 'moet' inderdaad heel veel veranderen in ons leven. Ook als je vanaf je
geboorte al kerklid bent en dus burger van Gods koninkrijk mag wezen, besef je, als het in zo'n artikel als dit weer eens op
een rijtje gezet wordt, dat je lang geen volmaakt burger van dat rijk bent. Dat zinnetje in de Heidelbergse Catechismus is
waar: 'zelfs de allerheiligsten hebben nog maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid die God van ons vraagt' (HC
antw. 114).
Zou je dan niet moedeloos worden? Is er niet een nieuwe last op ons leven komen te liggen, waaronder we nog steeds



dreigen te bezwijken?
Dat zou inderdaad zo zijn, als die nieuwe gehoorzaamheid nu helemaal van onszelf moest komen. Als wij zelf ons zouden
moeten zien op te werken tot prima burgers van Gods nieuwe rijk.
Maar aan het begin van dit artikel schreef ik: wij zijn onder TBS geplaatst. Wij zijn na onze begenadiging niet op vrije
voeten gesteld, om er nu zelf maar iets van te maken. Wij blijven voor de rest van ons leven onder toezicht. Gods eigen
Heilige Geest. Die is om zo te zeggen de ambtenaar van de reclassering, die ons voortaan onder zijn hoede houdt. En ons
léért wat we uit onszelf niet klaarspelen. Hij schrijft Gods goede geboden in ons binnenste (Jer. 31:33), bindt ons die op het
hart, zorgt dat die bij ons zo tussen de oren komen te zitten, dat we niet anders meer willen en kunnen dan daarnaar leven.
Dat is de extra genade die God ons bewijst!! Eerst laat Hij ons onverdiend - door een Ander verdiend  vrij uit de celstraf
van de hel. En vervolgens geeft Hij ook nog eens een permanente Begeleider, die ons leert van het leven weer iets moois te
maken. Die ons leert inzien, dat wat er in ons leven allemaal veranderen móet, in feite een mógen is. Wij mogen een
nieuwe start maken. Andere mensen worden.
En wat wij zelf nooit zouden klaarspelen, zal nu, met Gods hulp, ongetwijfeld lukken.
't Is voor van nature eigenwijze mensen eerst wel even wennen. TBS botst op je hoogmoedige hart. Maar als je je eraan
onderwerpt, merk je al gauw dat het voor je eigen bestwil is.
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Besprekingsvragen:
1. De Heilige Geest leert ons dus weer naar Gods geboden te leven. Hoe doet Hij dat? Zie de opwekking aan het slot van

de zeven brieven aan de gemeenten in KleinAzië (Openb. 2-3) en HC vr./antw. 65.
2. Mogen we er bij elkaar nog wel op aandringen dat bepaalde dingen in ons leven moeten veranderen? Als we alleen uit

genade verlost worden, mogen ambtsdragers dan nog wel oproepen tot gehoorzaamheid aan Gods wet? Zie DL
III/IV,17. Vergelijk eens in een oud Kerkboek welk woord er in dit artikel vroeger voor 'het heilig onderwijs' stond.

3. Hoe zou het komen dat veel kerkgangers tegenwoordig wel veel over Gods genade willen horen, maar liever niet te
concreet voorgehouden willen krijgen hoe hun nieuwe leven onder Gods genade eruit behoort te zien?

4. Ervaart u het reclasseringswerk van de Heilige Geest in uw leven inderdaad als bevrijdend?
5. Hoe zou het komen dat we wel in veel opzichten graag op één lijn met de wereld om ons heen zitten (: allemaal die

gebroken witte kabeltrui, Nikekleding, allemaal diezelfde roodbruine haarkleur....), maar in de kerk ons nauwelijks meer
beijveren voor een gemeenschappelijke herkenbare christelijke levensstijl?

6. Vindt u het zinvol dat ouders met elkaar overleggen en afspraken maken over de televisieprogramma's die ze hun
kinderen wel en niet laten zien? En welke computerspelletjes ze wel en niet mogen spelen?

7. Op welke punten zou u nog meer graag en duidelijker eenheid in levensstijl zien in de kerk?


