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Opdat de duisternis wijkt, 2, George Cutting

2. Ik probeer goed te zijn, maar wordt daarbij juist slechter in plaats van beter!
Antwoord:
Er is misschien geen vergissing, die zo wijdverbreid is als de veronderstelling dat met
verlossing bedoeld wordt een geleidelijke verbetering; een groeiende vooruitgang, tot we
ten slotte geschikt zijn voor Gods tegenwoordigheid en voor de hemel.
De Bijbel zegt echter duidelijk dat behoudenis door het geloof in het werk van Christus
alleen is, een werk dat op het kruis eens voor altijd verricht en beëindigd is. Er staat dat
Petrus ´met de Heilige Geest vervuld´ was, toen hij voor de oudsten en oversten van Israël
vrijmoedig getuigde dat er ook onder de hemel geen andere Naam onder de mensen
gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden, dan die éne Naam van de Heere Jezus
(Hand. 4:12). Er kan nauwelijks voldoende de nadruk op gelegd worden dat de Heilige Geest
nooit als onze Redder wordt voorgesteld alsof Hij voor onze zonden gestorven was. Door de
eeuwige Geest offerde Christus Zichzelf onberispelijk aan God op (Hebr. 9:14). Door het
werk van de Heilige Geest in ons hart leren wij inzien dat wij Christus en Zijn offer nodig
hebben. Het is de Heilige Geest Die in feite onze aandacht richt op wat Christus gedaan
heeft. Maar het werk van de Geest in ons is niet de grond voor vrede. Wij zijn
gerechtvaardigd op grond van geloof en hebben wij vrede met God door onze Heere Jezus
Christus, omdat Hij overgeleverd is om onze overtredingen en opgewekt om onze
rechtvaardiging (Rom. 5: 1; Rom. 4:25).
Neem het eenvoudige beeld van dorst dat in de Schrift vaker wordt gebruikt om de nood die
een zondaar voelt aan te duiden: ´Als iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke´ (Joh.
7: 37). Zelfs een kind zou ons kunnen vertellen dat dorst het gevolg is van iets dat binnen in
ons is. Wat de dorst lest, is echter iets dat van buiten ons komt. Wanneer onze inwendige
behoefte iets van buiten ontvangt wat de dorst lest, is de dorst verdwenen.
Wanneer iemand met een verontrust geweten het getuigenis van Gods Woord over de dood
van Christus in zijn hart ontvangt, is het resultaat vrede. Ik verdiende de dood en het
oordeel, zal hij zeggen, maar Christus dronk de beker van het oordeel en stierf in mijn plaats;
mijn zonden waren niet te tellen, maar God die ze allemaal precies kende, legde ze op Zijn
geliefde Zoon als mijn Plaatsvervanger; en het oordeel daarover kwam tot het einde toe op
Hem neer. Al mijn slechtheid is aan het licht gebracht en niets is verborgen of vergeten, niets
is aan het oordeel ontkomen. Hij is om onze overtredingen verwond. Hij is overgegeven om
onze zonden. God heeft Hem opgewekt uit de doden en het geloof in Hem en in God Die
Hem opwekte geeft ons vrede. Het is geen zaak van langzaam-een-beter-mens-worden.
Als God ons alleen maar kon behouden als we goed genoeg waren om dat waard te zijn, was
het hopeloos met ons gesteld!
In plaats van ons aan te zetten tot een poging om een bepaalde graad van verdienste te
bereiken, wil God ons twee onprettige feiten over onszelf leren:
1. onze zondigheid, en
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2. onze krachteloosheid
Wij moeten niet alleen leren dat wij schuldig en goddeloos zijn, maar ook dat we geen kracht
hebben om zo´n goede mens te zijn als wij proberen te zijn.
Nadat ik meer dan eens geprobeerd had mijzelf te verbeteren en na talloze goede
voornemens die op niets uitliepen, werd jaren geleden Romeinen 5:6 toegepast op mijn
verlangende hart: ´Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de
goddelozen gestorven´. En zoals water beantwoordt aan de behoefte van een dorstig mens
in de woestijn, beantwoordde dit vers aan mijn behoeften. Mijn verleden had overduidelijk
bewezen dat ik goddeloos was. En al mijn vruchteloze pogingen om te zijn wat een christen
hoort te zijn, bewezen alleen maar dat ik krachteloos was. Maar nu werd alles anders:
Mijn dorst werd gelest,
mijn hart vernieuwd,
Ik leef nu in de Heer´
't Is uit met ´ik´, die niets volbracht.
Die ´ik´, die leeft niet meer!
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