Bronwater

ds. Jos Douma

Doelgericht leven is Christocentrisch leven 
Het boek van Rick Warren had in de
beleving van veel lezers ook als titel
kunnen hebben: Doe-gericht Leven.
Want we worden erin opgeroepen veel
te doen. Daarin zit het gevaar van activisme, dat te weinig weet heeft van het
kruis van Christus en van de gebrokenheid van het leven. Doelgericht leven,
dat gericht is op de eer van God, kan
alleen opbloeien vanuit de genade van
de vergeving door het kruis van Jezus.
Daarom eindigen we het gemeenteproject luisterend naar een Cantate van
Bach (BWV 66). ‘Es lebet der Heiland
und herrschet in euch’ (de Heiland
leeft en regeert in u).
Hij leeft
Voordat we over ons eigen leven kunnen spreken, moeten we dit weten: de
lévende God is de God van ons leven.
Dat Hij leeft is vooral in de menswording van Christus zichtbaar geworden.
Zo deelde God het aardse leven met de
mensen, zelfs tot in de dood van zijn
Zoon. Door het kruisoffer van Jezus
mogen we nu zeggen: de dood is dood,
leve het leven! En we mogen de Gekruisigde Christus nu kennen als de Opgestane, de Levende. Als het dus gaat over
ons leven als kinderen van God op aarde, laat God ons eerst zien dat er
alleen in Christus Leven is. ‘Ik ben de
Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh.
14:6). ‘Voor mij is leven Christus’ (Fil.
1:21). ‘Christus Jezus, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt en aan de
rechterhand van God zit, pleit voor
ons’ (Rom. 8:34).
De Heiland
Jezus, de Levende, krijgt in de bijbel
talloze namen. Elke naam is belangrijk. Als het gaat om doelgericht leven
mag deze naam een eerste plaats innemen: Heiland. Jezus is onze Redder,
onze Geneesheer, onze Heelmeester.
Hij is gekomen om te helen wat stuk is
en om te genezen wat ziek is. Zo hebben wij Hem ook nodig, want door de
zonde is er zoveel gebroken en
gekwetst en gedeukt. En daar gaat God
niet achteloos aan voorbij. Sterker nog:

‘Het geheim van doelgericht
leven: Christus in je hart
heiligen als Heer.’
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1 Petrus 3:15a

(Doelgericht Leven 7)

‘Erfreut euch, ihr Herzen,
Entweichet, ihr Schmerzen,
Es lebet der Heiland und herrschet in euch.
Ihr könnet verjagen
Das Trauren, das Fürchten, das ängstliche Zagen,
Der Heiland erquicket sein geistliches Reich.’ J.S. Bach (BWV 66)
vanwege zijn volmaakte heiligheid wil
Hij dat zonden verzoend worden en
dat de kapotte relatie wordt geheeld.
‘U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus’ (Luc. 2:11). ‘Hij heeft Mij
gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het
gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het
aangename jaar des Heren’ (Luc. 4:19).
Onze Heiland mogen we kennen als
onze Gewonde Heelmeester: ‘zijn striemen brachten ons genezing’ (Jes. 53:5).
Hij regeert
Deze Heiland (die ook onze Herder is
en ons Hoofd, onze Hoeksteen en onze
Hoop) is de Heer van heel de wereld.
Hij is Heerser: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’ (Mat.
28:18). Ook deze koninklijke trekken
mogen we altijd zien als we kijken
naar onze Heiland. Want Hij was een
bijzondere Koning: ‘Zie, uw Koning
komt tot u, zachtmoedig en rijdend op
een ezel’ (Matteüs 21:5) en Hij is nog
steeds een bijzondere Koning: ‘Aan
hem die op de troon zit en aan het lam
komen de dank, de eer, de lof en de
macht toe, tot in eeuwigheid’ (Openb.
5:13).
In u
De Heer van de wereld is ook de Heer
van ons hart. In de Cantate van Bach
wordt het ons toegezongen: de Heiland
regeert in u! Als we iets willen begrijpen van een leven dat werkelijk doelgericht is, helemaal afgestemd op de eer
van God, dan zullen we vóór alles moeten beseffen wat het betekent dat Jezus
Christus in al onze levensomstandigheden (zowel de mooie als de moeilijke)
in ons hart erkend wil zijn als Heer. 1
Petrus 3 vers 15: ‘Erken Christus als
Heer en eer hem met heel uw hart’
(NBV 2004); ‘Heiligt de Christus in uw
harten als Here’ (NBG 1951).

Leermoment: Heer-moment
Dit mag het grote leer-moment zijn
van Doelgericht Leven: het gaat niet
om mij maar om de Heer. Het gaat om
zíjn werk, zíjn kracht, zíjn leven en
zíjn liefde die steeds meer de onze zullen worden naarmate we Christus in
ons hart heiligen als Heer. Jezus Christus, de Opgestane Gekruisigde, de Heiland van de Heerlijkheid is het diepe
Geheim van Doelgericht Leven. Niet
onze inzet, maar de Zijne maakt alle
verschil.

Bronwater in de kleine groep
Lezen
1 Petrus 3:13-17
Delen
Praat samen door over wat je in dit bijbelgedeelte het meest aanspreekt..
Bespreken
- Hoe doe je dat: Christus in je hart als
Heer heiligen? Hoe kun je elkaar
daarbij ondersteunen en bemoedigen?
- Doelgericht leven begint bij de genade van de overgave. Wat vind jij moeilijk aan overgave?
Bidden
Bid om de genade van de overgave aan
Christus, zodat je Hem steeds meer in
je hart gaat heiligen als Heer. Bid om
verbondenheid in de gemeente die
haar oorsprong vindt in onze Heiland,
de Here Jezus. Dank de Drie-enige God
voor zijn grootheid en goedheid.

‘Ikzelf leef niet meer, maar
Christus leeft in mij.’
- Galaten 2:20 -

