Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft
u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
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DE GEEST BRENGT
LEVEN EN VREDE

Als je iets uit je hand laat vallen, valt
het op de grond: dat is zwaartekracht.
Als je een magneet houdt boven iets
van ijzer, dan komt dat omhoog: dat
is magneetkracht. Die twee wetmatigheden uit ons dagelijks leven staan
symbool voor de wet van de zonde
en de dood en de wet van de Geest
en het leven.
Geen verdoemenis
Romeinen 8:1 sluit direct aan bij 7:56. Daar had Paulus gezegd: ‘we zijn
dood voor de wet, zodat we niet
meer de oude orde van de wet
dienen.’ Na een heel betoog over de
onmacht van mensen om zelf naar de
wet te leven (7:7-25) stelt Paulus:
‘Wie in Christus Jezus zijn worden
niet meer veroordeeld!’ Dat is de
nieuwe situatie die door Jezus
werkelijkheid is geworden. Een
fantastische boodschap in een
maatschappij waarin je voortdurend

wordt afgerekend op je fouten. Leven
als christen betekent leven in vrijheid.
Twee wetten
Paulus spreekt over twee wetten. Bij
wet denken we vaak direct aan de
Tien Geboden, maar het is een
breder begrip. Het gaat hier om twee
wetmatigheden, om twee ordes: de
oude en de nieuwe. De wet van de
dood en de zonde is dit: ‘Ik ontdek in
mij de wetmatigheid dat het kwade
zich aan mij opdringt, ook al wil ik
het goede doen’ (Rom. 7:21). En we
herkennen het (want het is onze
tweede natuur geworden): we
beantwoorden roddel met roddel,
boosheid met boosheid en we
veroordelen heel gemakkelijk. Dit is
de wet van de zwaartekracht: naar
beneden gericht.
Wet doet zonde kennen
Er is nog iets aan de hand met de wet
waardoor deze de dood brengt: de
wet lokt de begeerte en de zonde uit
(Rom. 7:7-8). Richt je maar eens met
dit gebod tot een kind: ‘Jij mag niet
aan de koekjestrommel komen!’ Dit
gebod wakkert juist het verlangen
naar de koekjestrommel aan. Zo
werkt de wet van het oude verbond
vanwege onze menselijke natuur.

Romeinen 8:1-2
De wet van de Geest
Maar er is ook een andere wet, de wet
van Geest en leven, totaal tegengesteld aan de wet van de dood. Hier
gaat het om een aantrekkingskracht
naar boven: de Geest brengt een heel
nieuwe passie in ons leven waardoor
we ons afkeren van datgene wat eerst
zo’n aantrekkingskracht op ons had:
geld, macht, overspel, roddel,
boosheid. Daar krijgen we een afkeer
van en we worden aangetrokken tot
Jezus, tot een nieuw leven van vrede,
reinheid, echtheid, barmhartigheid,
nederig-heid, vurige liefde.
Oplossing
God heeft ervoor gezorgd dat er een
oplossing kwam voor de geestelijke
wet van de zwaartekracht die naar
beneden was gericht. Die oplossing
heet: Jezus. Hij kwam met de zonde
afrekenen. Hij heeft de zonde ‘naar
de verdoemenis’ geholpen. Dat deed
hij in de eerste plaats door zijn leven:
met zijn volmaakte en volkomen
toegewijde wandel met God zette hij
de zonde voor schut (Fil. 1:6-8). Een
mooier en beter leven dan dat van
Jezus bestaat er niet! Jezus deed het
in de tweede plaats door zijn dood:
hij stierf volkomen onschuldig voor
de zonden van de wereld en gaf zijn

leven als een losprijs voor velen (zie
Rom. 3:25-26). Het kruis markeert
een totale breuk met het verleden,
met de wet van de dood en de zonde.
In ons wordt de wet nu volbracht: de
wet van de Geest wordt geschreven
in ons hart (Jer. 31:33).
Zwaartekracht of magneetkracht?
Kennen wij deze nieuwe mogelijkheid ook in de dagelijkse praktijk van
ons leven? We kunnen ons erin
oefenen door in alledaagse situaties
steeds bewust een keuze te maken:
zwaartekracht (brengt de dood) of
magneetkracht (brengt leven en
vrede)? Hoe reageer ik op iemand die
boos is? Waaraan besteed ik mijn
tijd? Wat krijgt prioriteit? Waar kijk ik
naar? Zo wordt het waar: ‘Ons leven
wordt beheerst door de Geest!’

1. Wat zijn de verschillen tussen de wet van
de dood en de wet van de Geest?
2. Wat is de betekenis van Jezus’ leven voor
de overwinning op de zonde?
3. Hoe oefen jij je in het je laten leiden door
de Geest?
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