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Ons lichaam, een tempel van de Heilige Geest
Wij zijn voor een dure prijs gekocht. Onze losprijs is het kostbare bloed van de Heer Jezus, de Zoon
van God. Wij behoren niemand toe, ook onszelf niet, behalve Hem Die ons gekocht heeft. ‘En Hij is
voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem Die voor hen
gestorven en opgewekt is’ (2 Kor. 5:15). Christus alleen is onze Heer; Hem alleen komt de
heerschappij over ons toe, en wij moeten ons aan Hem alleen onderwerpen. Als Zijn eigendom heeft
Hij ons de Heilige Geest gegeven, Die in ons woont en in ons roept: Abba Vader! ‘Weet gij niet dat
uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij niet van
uzelf zijt?’ (1 Kor. 6:19).
Wat een genade. Wat een wonder. Ons lichaam was de woonplaats van allerlei onreinheid; kwade
gedachten en boze overleggingen brachten ons tot schandelijke daden. De duivel, die leugenaar van
het begin af aan, woonde in ons hart en had ons lichaam helemaal in zijn macht, zodat wij alleen
maar deden wat hij wilde. En nu is datzelfde lichaam, aan zijn macht ontrukt, een tempel van de
Heilige Geest. Het bloed van Christus kocht het vrij en maakte het tot een geheiligd vat, tot een huis
waarin God de Heilige Geest Zelf kon wonen. Wie zou in staat zijn om dit te geloven als God Zelf het
ons niet gezegd had. Ons verstand staat erbij stil; wij kunnen hierom alleen maar in aanbidding aan
de voeten van de Heer Jezus neerknielen en uitroepen: ‘O, wonder van Gods ontfermende genade’.
Maar als wij dit doen, dan begrijpen wij ook dat de verlossing door onze Heiland aangebracht,
volkomen moet zijn, een verlossing die zo’n kracht heeft dat zij de verloren, schuldige, onreine
zondaar tot een tempel van de Heilige Geest maakt. Wie kan hier nog twijfelen aan de reinigende
kracht van het bloed van de Heer Jezus? Wie kan hier nog zuchten en klagen? God Zelf zegt door
Zijn Geest in ons te laten wonen, dat Hij ons zo rein, zo heilig, zo volmaakt ziet dat Zijn heiligheid
door niets wordt gestoord. Dan mogen wij ons dus verblijden en God de lofzangen van dank
toebrengen.
Maar tegelijkertijd moeten wij bedenken dat nu de Heilige Geest in ons woont, elke verontreiniging
van het lichaam een ontwijding van de tempel van God is. Dat is zeer ernstig. Bij de ontheiliging van
de tempel in Jeruzalem ontbrandde de ijver van de Heer Jezus zo erg dat Hij een zweep van touw
maakte en hen allen uit de tempel dreef (Joh. 2:15). En dat is nu niet minder geworden. Hij staat
geen verontreiniging, geen ontheiliging van Zijn huis toe. Hij oordeelt het kwade, en Zijn tuchtigingen
zijn een bewijs van die ijver.
Helaas, de Zijnen vergeten zo vaak hun verantwoordelijkheid. Daarom zijn zij niet bang wanneer
onreine begeerten, gedachten van hebzucht of andere vleselijke en wereldse gedachten in deze
tempel woning maken. Vaak zijn wij meer bang voor het oog van de mensen dan voor het oog van
God. Hoe ontzettend verdrietig is dit voor God en voor de Heilige Geest. In Zijn grote genade wil Hij
onze Gast zijn en hoe moet het Hem dan bedroeven als wij Hem zo’n slechte ontvangst bereiden en
nog minder op Zijn tegenwoordigheid dan op die van de koningin letten. Mogen wij hierover toch
ernstig nadenken.
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Wanneer men het vlees laat werken, dan verontreinigt men niet alleen zijn eigen lichaam, maar ook
de tempel van God. Men gebruikt het eigendom van Christus om de lusten van het vlees te
bevredigen. De apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 6: ‘Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus
zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en ze tot leden van een hoer maken? Volstrekt niet!’
(vs. 15). Zeker, als wij het heerlijke voorrecht van de inwoning van de Geest begrijpen, dan zullen wij
met evenveel warmte als de apostel die vraag met een krachtig: ‘Volstrekt niet!’ beantwoorden. Het
zal onze lust, onze vreugde zijn het huis waarin de Heilige Geest woont, voor alle onreinheid te
bewaren, of als het al verontreinigd is, te zuiveren. De Heer geve ons daartoe Zijn genade, want die
alleen is in staat ons daar te houden waar Hij ons geplaatst heeft.
Schrijver onbekend.

