
 

Waarom ben ik hier?  
Deel IV: Om uw naaste lief te hebben! 
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Samenvatting 
We zijn verlost door Jezus. Dus.. we zijn vrij! Dat is een waarheid. We leven niet meer onder de 
Oud Testamentische wetten en het oordeel van God wat hieraan verbonden was is er niet meer 
voor hen die in de Geest leven. (Rom.8:1) Er bestaat ook een verkeerde omgang met de vrijheid 
die Jezus voor ons bewerkt heeft. Het is de vrijheid die we onszelf kunnen aanmeten door bewust 
‘naar het vlees’ te leven, zoals Paulus dat verwoord. 
 
Lees Gal. 5:13-17 
De wetten die God had gegeven waren in zichzelf goed. Wat de wet ook deed was de zonde 
blootleggen. Het arglistige hart van de mens. Ook in onze tijd kun je jezelf aan de civiele wetten 
houden omdat het moet. Bijvoorbeeld te hard rijden. Het doel is om minder gewonden en doden 
in het verkeer te hebben (…liefde) terwijl mensen zich eraan houden om een boete te voorkomen 
(…ego). Aan de buitenkant kan iemand dus een voorbeeldig burger zijn, zonder een geschiedenis 
van boetes, terwijl men ten diepste geen rekening met de ander houdt. 
 
De vrijheid die we hebben gekregen is niet bedoeld voor onszelf. De verlossing houdt in dat we 
verlost zijn onze schuld en de rekening ervan. De verlossing gaat verder dan dat. We zijn ook 
verlost van de macht van de zonde. Hiermee wordt bedoeld dat we niet meer afhankelijk zijn van 
onszelf. De Heilige Geest spreekt ons geweten aan en geeft ons het verlangen en de kracht om de 
weg te gaan die Hij ons voorhoudt. (Fil. 2:13) Dit konden we voorheen niet. Deze weg, die de 
Geest ons voorhoudt,  is nooit zelfgericht op een egoïstische manier. Dat is goed te begrijpen als 
we het karakter van God voor ogen nemen zoals Jezus dat liet zien. Hij diende mensen, stelde zich 
nederig op en deed wat nodig was en gaf Zichzelf volledig. De volmaakte (agape) liefde. 
 
Terwijl de Geest dit in ons wil bewerken, en ons op deze manier voorgaat in het leven, is de 
praktijk niet altijd zo volmaakt. Dat komt omdat we soms toch voor onszelf kiezen. Dan doen we 
wat wij willen in plaats van wat de Geest wil… om met Paulus’ woorden te spreken. Het gevolg 
hiervan is geen ‘agape-liefde’, maar vaak het tegenovergestelde. Ieder zelfgerichte keuze laat een 
kans op liefdevolle ontferming liggen en laat daarmee verdriet, teleurstelling of pijn bestaan of 
maakt het zelfs erger.  
 
We hebben onze vrijheid in Christus gekregen zodat we in staat zijn om de ander lief te hebben. 
Wanneer we dit bewust negeren dan zijn staan we niet in deze vrijheid. Als je dat omdraait kun je 
zeggen dat je op zo’n moment, of in zo’n situatie, nog vastzit aan jezelf. Het is het 
tegenovergestelde van in de vrijheid leven. Jezus was volkomen vrij en koos niet voor Zichzelf… De 
mens pakte hem alles af (menselijk gezien) maar door Zijn vrijheid kon Jezus alles geven wat nodig 
was om de mens te verlossen. 
 
VRAGEN 

 Herkent u, in de tijd dat u zonder leiding van de Geest leefde, dat u altijd vanuit ‘ik’ dacht? 
 Als Gods kind kunt u kiezen en dagelijks staan we op T-splitsingen. Heeft u voorbeelden? 
 Zijn er situaties die u kunt benoemen waar u regelmatig op dezelfde splitsing staat? 
 Wat houdt u tegen om de juiste (liefdevolle) weg in te slaan? Wat is er nodig? 
 Wanneer het hardnekkig is en moeilijk, wat is de weg die u kunt gaan? 


