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De Ethiopiër en de panter
We lezen in Jeremia 13:23 de
volgende merkwaardige tekst:
Kan een Ethiopiër zijn huid
veranderen, of een panter zijn
vlekken? Dan zoudt gij ook in
staat zijn goed te doen, gij, die
gewend zijt kwaad te doen.
Een andere vertaling zegt niet
Ethiopiër maar Moorman. Wat
voor kleur huid zal een
Ethiopiër ofwel een Moorman
hebben? Hij heeft een donkere
huid! Is hij in staat om zijn
huidskleur te veranderen? Nee!
Ook al zou hij zich inbeelden
dat hij een blanke zou zijn… het
helpt niet ….hij blijft donker
van huid.
En kan een panter zijn vlekken
veranderen? Het antwoord is
ons al in de mond gegeven. Een
panter kan dat niet.
En welke conclusie kunnen wij
daar aan verbinden?
De
conclusie wordt in Jer. 13:23
genoemd. Men is niet in staat

om het goede te doen, helemaal
niet als men gewend is, om het
kwade te doen.
Zoals wij van nature geboren
zijn, uit onze ouders, zijn wij
niet in staat om het goede te
doen.
Een Ethiopiër zou – bij wijze
van spreken – zijn best kunnen
doen om van huidskleur te
veranderen, het zal hem niet
lukken.
Al zou een panter de vlekken
van zijn huid er af willen likken,
het zal hem niet lukken, al doet
hij nog zo zijn best.
En dit is nu het heerlijke
heilsfeit van het nieuwe
verbond,
dat
Jezus
de
natuurlijke, gevallen mens, die
in de bijbel: de oude mens wordt
genoemd, in de dood heeft
gebracht.
Hij nam de Ethiopiër mee in de
dood. En niet alleen de Ethiopiër
maar ook u en mij, zoals zo
duidelijk staan beschreven in 2
Cor. 5:14
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Want de liefde van Christus
dringt ons, daar wij tot het
inzicht gekomen zijn, dat één
voor allen gestorven is. Dus zijn
zij allen gestorven.
Eén is voor allen gestorven. Dat
geloven immers alle christenen.
Maar het volgende regeltje is
niet minder waar. Wij zijn in
Christus allen gestorven.
Dat is een blijde boodschap. Dit
is evangelie. Jezus bracht onze
oude mens in de dood.

En dat mogen wij - door het
geloof in dit voldongen heilsfeit
- ook zeggen: Ik ben met
Christus gekruisigd maar toch
leef ik.
En om dit feit nog wat
duidelijker voor ons te maken
gaat Paulus verder: Toch leef ik,
dat wil zeggen, niet meer ik,
maar Christus leeft in mij.
En dan staan in 2 Cor. 5 vers 17
de
volgende
heerlijke
heilsfeiten:

Wij zijn verlost van onszelf.
Dat schrijft Paulus ook in
Galaten 2:20

Zo is dan wie in Christus is een
nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe
is gekomen.

Met Christus ben ik gekruisigd,
en toch leef ik, dat is, niet meer
mijn ik, maar Christus leeft in
mij.

Wie in Christus is, is een nieuwe
schepping. Voor wie in Christus
is, is het oude voorbijgegaan en
is het nieuwe gekomen.

Paulus wist het en het geldt niet
alleen voor hem:
Jezus nam
mijzelf mee de dood in en ik ben
– door geloof in dit heilsfeit met Christus gestorven.

En dan kan de vraag omhoog
komen: Ben ik wil in Christus.
Hoe kan ik weten, vroeg iemand
eens, of ik wel in Christus ben.
Nu, het heerlijke is, dat alle
christenen dat met zekerheid
kunnen weten.

Maar, zegt Paulus, toch leef ik.
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Die zekerheid staat in de eerste
regel van 1 Cor. 1:30 waar staat:
Maar uit Hem is het, dat gij in
Christus Jezus zijt.
Dat schreef Paulus aan de
broeders en zusters in Corinthe.
Het waren nog kleine kinderen
in Christus.
Maar aan hen
schreef hij: Maar uit Hem is
het, dat gij in Christus Jezus zijt.
Het is dus niet ons werk, dat wij
in Christus Jezus zijn, maar het
is Gods werk Er valt niets te
roemen, maar het is zo, als aan
het einde van vers 31 staat: wie
roemt, roeme in de Here.
Onze roem is: het is niet mijn
werk maar het is Gods werk, dat
wij in Christus Jezus zijn.
Wie een burcht binnen stapt, is
in die burcht. Wie in Christus
Jezus is, is in Hem.
En nu gaan we het hele stukje
lezen, vers 30 en 31:
Maar uit Hem is het, dat gij in
Christus Jezus zijt, die ons van
God is geworden: wijsheid,

rechtvaardigheid, heiliging en
verlossing, opdat het zij, gelijk
geschreven staat: wie roemt,
roeme in de Heere.
Wat is Jezus ons dus van God
geworden?
Hier worden vier dingen
genoemd: Hij is ons geworden
tot:
1.
2.
3.
4.

Wijsheid.
Rechtvaardigheid.
Heiliging.
Verlossing.

Men kan hier spreken van
toegerekende
wijsheid
en
toegerekende rechtvaardigheid.
En ook toegerekende heiliging
en verlossing.
Het wordt ons alles toegerekend
en van onze kant geen enkele
roem want er staat: wie roemt,
roeme in de Here.
Eindigt
hier
de
eerste
Korinthiërs brief? Zo van: Het
maakt niet uit hoe jullie leven
Corinthiers, al zijn jullie nog zo
zwart, God ziet niet naar jullie
zwartheid maar Hij ziet jullie
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aan in Christus, want Hij is
immers jullie rechtvaardigheid.

Paulus gaat verder in Romeinen
6: 12/14

Nee, het is wis en zeker Gods
bedoeling dat wij ook in ons
persoonlijk leven in praktische
zin deel krijgen aan Zijn
wijsheid en dat wij persoonlijk
deel
krijgen
aan
Zijn
rechtvaardigheid.

12 Laat dan de zonde niet
langer als koning heersen in uw
sterfelijk lichaam, zodat gij aan
zin
begeerten
zoudt
gehoorzamen.

Paulus schrijft over hetzelfde
heilsgeheim in Romeinen 6:6/7
waar staat:
6 Dit weten wij immers, dat
onze oude mens medegekruisigd
is, opdat aan het lichaam der
zonde zijn kracht zou ontnomen
worden en wij niet langer
slaven der zonde zouden zijn.
7 Want wie gestorven is, is
rechtens vrij van de zonde.
Door dit heilsfeit, dat onze oude
mens
met
Christus
is
meegekruisigd, en wij dus
gestorven zijn, zijn wij rechtens
vrij van de zonde.
Het is Gods werk in Christus en
uit dit heilsfeit mogen wij leven.

13a En stelt uw leden niet
langer als wapenen der
ongerechtigheid ten dienste van
de zonde, maar stelt u ten
dienste van God, als mensen,
die dood zijn geweest, maar
thans leven.
13b En stelt uw leden als
wapenen der gerechtigheid ten
dienste van God.
14 Immers, de zonde zal over u
geen heerschappij voeren, want
gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade.
Wat is Jezus ons dus van God
geworden?
Er werden vier dingen genoemd:
Hij is ons geworden tot:
1. Wijsheid.
2. Rechtvaardigheid.
3. Heiliging.
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4. Verlossing.
Laten
we
beginnen
met
wijsheid: Wat is wijsheid? Men
kan zeggen: Als men kennis in
praktijk brengt, wordt het
wijsheid.

Ben ik vervuld met deze
wijsheid van boven, dan wordt
ik vol van de vrede van Jezus,
dan wordt ik vriendelijk en
gezeggelijk door Hem. Maar het
komt van boven omdat Hij mij
geworden is tot wijsheid.

En hoe krijgt met wijsheid? Job
28:28 geeft ons duidelijk hierop
antwoord: Zie, de vreze des
Heren, dat is wijsheid, en van
het kwade te wijken, is inzicht.

Hij is mijn wijsheid en dan
krijgen wij – als een nieuwe
schepping in Christus - het diepe
verlangen om van het kwade te
wijken.

Jezus is mij geworden tot
wijsheid. Ik kan ook zeggen: het
Woord is mij geworden tot
wijsheid.
Wijk ik van het
kwade, dan krijg ik inzicht en
vrees ik de Heere, dan is dat
wijsheid.

Jezus is mij niet alleen tot
wijsheid geworden van God,
maar
ook
(2)
tot:
Rechtvaardigheid..

Maar omdat Jezus mij geworden
is tot wijsheid, mag ik het
helemaal van Hem verwachten.
Het is een wijsheid die van
boven komt, van Hem, zoals
staat in Jacobus 3:17
Maar de wijsheid van boven is
vooreerst
rein,
vervolgens
vreedzaam,
vriendelijk,
gezeggelijk.

Rechtvaardigheid betekent ook
recht doen in alles, zuiver en
eerlijk. Ook dit komt van boven.
Maar als nieuwe schepping
kunnen wij meer en meer deel
krijgen
aan
Zijn
rechtvaardigheid.
Zoals in Openbaring 22:11 de
ontwikkeling van de goddeloze
en de ontwikkeling van een kind
van God staat aangegeven:
Wie onrecht doet, hij doe nog
meer onrecht; wie vuil is, hij
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worde
nog
vuiler;
wie
rechtvaardig is, hij bewijze nog
meer rechtvaardigheid; wie
heilig is, hij worde nog meer
geheiligd.
En hiermee komen we tot het
derde heerlijke feit: Jezus is ons
van God geworden tot heiliging!
Hij is onze heiliging; wij mogen
het alles van Hem verwachten.
Hij is ons van God geworden
tot: Heiliging.
Maar er staat ook in Hebr.
12:14:
Jaag naar de heiliging, zonder
welke niemand de Heere zal
zien.
Hieruit blijkt dat het in de bijbel
niet alleen maar om bekering en
toegerekende heiliging gaat,
maar
dat
ieder
christen
persoonlijk behoort te jagen naar
heiliging.
Want niemand zal God zien, die
niet naar heiliging gejaagd heeft
in zijn leven. Of het moet niet
waar zijn, wat hier staat. Maar
het is waar, zo zeker als twee
keer twee vier is.

Het is in overeenstemming met
wat Jezus zei in de zgn.
bergrede. Hij zei: zalig zijn de
reinen van hart, want zij zullen
God zien.
Gods wil is hierover duidelijk.
In 1 Thes. 4:3 staat namelijk:
Want dit wil God: uw heiliging.
Niet alles wat God wil, gebeurd
ook. Men kan denken, dat alles,
wat God wil, ook gebeurd, maar
dat is niet zo.
God wil dat alle mensen
behouden worden, en tot
erkentenis der waarheid komen.
(1 Tim. 2:4).
Maar toch zullen niet alle
mensen behouden worden.
En Gods wil is heiliging, en toch
hebben niet alle christenen een
heilig en toegewijd leven.
Daaruit blijkt dat de mens een
eigen vrije wil heeft, waar God
niet aan voorbij gaat.
Christenen, die jagen naar
heiliging, kunnen nog wel eens
in zonde vallen, maar als wij die
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zonde belijden, is Hij getrouw
en rechtvaardig om ons de
zonde te vergeven en om ons te
reiniging
van
alle
ongerechtigheid.
We gaan tenslotte nog uit ons
hoofd
leren
onze
twee
kernteksten, namelijk de eerste
die in 2 Kor. 5:17 staat:
Zo is dan wie in Christus is een
nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe
is gekomen.
En de tweede kerntekst die in 1
Cor. 30/31 staat:
Maar uit Hem is het, dat gij in
Christus Jezus zijt, die ons van
God is geworden: wijsheid,
rechtvaardigheid, heiliging en
verlossing, opdat het zij, gelijk
geschreven staat: wie roemt,
roeme in de Heere.

