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'Want u bent niet onder de wet,
maar onder de genade'
(Romeinen 6:14).
Het volgende is een citaat uit een brief van de bekende evangelist C.H. Mackintosh aan een
verontruste ziel:
Wij merken in uw brief op, dat u steunt op de wet, wat een ernstige ondermijning betekent
van het gevoel van vrede en rust in uw hart. Wat u nodig hebt, is het inademen van de
levendmakende sfeer van de vrije genade, de genade die in gerechtigheid kan regeren door
Jezus Christus, onze Heer. U redeneert vanuit de vraag wat u voor God betekent, in plaats
van te geloven in wat God voor u betekent. Wij allen zijn overigens in meerdere of mindere
mate gevoelig voor deze droevige vergissing.
In verhouding leven helaas maar heel weinig gelovigen in het werkelijke genot van de
behoudenis door genade. Veel mensen zijn steeds weer bezig om zichzelf op de weegschaal
van de wet te wegen. Het beginsel van de wet is zo diep in het hart geprent, dat slechts de
grote, vrijmakende kracht van Gods Geest ons ervan kan verlossen. Alleen Gods Geest kan
ons ertoe brengen die korte, maar o zo belangrijke uitspraak te begrijpen: 'Gij zijt niet onder
de wet, maar onder de genade'.
Het is volslagen onmogelijk voor een ziel om te genieten van een vrede die vast gegrond is,
zolang iemand zich nog op de één of andere manier onder de invloed van het beginsel van
de wet bevindt. De wet zal altijd ons oog naar binnen richten, naar onszelf en naar onze
tekortkomingen. Verder komt de wet niet.
Zij zal ons er toe brengen om onze positie voor God af te meten naar de vorderingen in onze
eigen persoonlijke levensheiliging, naar onze prestaties, onze dienst, onze manier van doen,
naar onze gevoelens, naar onze voornemens en naar alles wat we zijn. Op deze wijze wordt
de Heer oneer aangedaan, de Heilige Geest bedroefd, het getuigenis bedorven en de
maatstaf van het praktische Christelijke leven zeer ernstig omlaag gehaald.
De wet houdt ons vast op de plaats van een voortdurende nederlaag, maar de genade stelt
ons in een positie van een voortdurende overwinning. Lof en dank zij Hem Die ons de
overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus (1 Kor. 15:57)!
C.H. Mackintosh.

