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De Christen, een brief van Christus
De apostel Paulus had geen aanbevelingsbrieven nodig aan de Korinthiërs, of van hen,
zoals anderen nodig hadden. De gelovigen te Korinthe waren zijn brief, die gekend en
gelezen werd door alle mensen. Zij waren de levende getuigen van de waarheid en ook
van de werkelijkheid van zijn dienst, omdat het openbaar geworden was dat zij een brief
van Christus waren, opgesteld door de dienst van de apostel, ‘geschreven niet met inkt,
maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen
van het hart’ (2 Kor. 3:3).
Dát is dus de Christen, een persoon in wie de wereld Christus kan lezen, omdat Christus
door de Heilige Geest diep in zijn hart staat geschreven. Let wel: er staat hier niet, dat
het zo wezen moet, maar dat het zo is. Misschien openbaart de Christen dat niet altijd,
en dat is dan zeer treurig. Een kind is en blijft echter een kind, of het in zijn doen en laten
daarop lijkt of niet. De Christen is een brief van Christus, die moet worden gelezen door
alle mensen. Dat is zijn plaats, even zeker als het feit dat de wet eenmaal op stenen
tafelen geschreven werd.
Zoals gezegd is, moet hij dit verwezenlijken en hij heeft het voor God te verantwoorden
als hij het niet doet. Hij is echter een brief. De Heilige Geest schrijft Christus in onze
harten. Maar... dit moet in ons leven tot werkelijkheid komen, ja meer nog: ‘terwijl wij met
onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden wij naar
hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid’ (2 Kor. 3:18).
Dat is de Geest, in tegenstelling tot de wet. De wet zegt ons wat een mens doen moet,
maar de genade neemt de mens, maakt hem tot een levende brief van Christus, en trekt
zijn oog en hart opwaarts tot de verheerlijkte Mens aan de rechterhand van God. Wat
zegt ons hart van zo’n genade? Wat leest de wereld in ons leven? We zingen vaak: ‘In
woord en werken wil ik streven, om Uwe liefde lof te geven’ (G.L. 79:4). Is dit de taal van
de lippen of is het een zaak van het hart?
Schrijver onbekend.

