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...maar de Géést maakt levend!
Over letter en Geest (2 Korintiërs 3:6b)
‘De letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ Wat betekent dat
precies? Wordt de wet hier weggezet? Moeten we ons alleen nog
door de Geest laten leiden? Zijn dat twee totaal verschillende
werelden?
Wat is 
pneuma
?
Letterlijk luidt het zinnetje: 
‘gramma
maakt dood, maar
pneuma
maakt levend’. Wie of wat is 
pneuma
? Geest is de
krachtige, ruimtegevende, levendmakende, ademgevende,
liefdevolle, luisterrijke, creatieve tegenwoordigheid van God
zelf in deze wereld en in ons leven en in de gemeente. Geest is
Goddieaanwezigis. Geest is Jezusopnieuwinonsmidden.
De heilige Geest trekt ons binnen in de levende liefde tussen de
Vader en de Zoon. Overal waar in de Bijbel sprake is van léven
(
zoèe
) kunnen we denken aan de heilige Geest ‘die Here is en
levend maakt’. Als Jezus zegt ‘Ik ben het leven’ en ‘ik ben
gekomen om het leven te geven in al zijn volheid’ kan hij dat
zeggen omdat hij vol is van de Geest. De fundamentele
tegenstelling is daarom die tussen dood (doodsheid, dorheid)
en léven (vitaliteit, creativiteit, liefde).
Wat is 
gramma
?
Paulus verbindt hier het tegenovergestelde van leven met
gramma
. Wat betekent dat nu precies? Heeft de Geest niets
met letter(s) van doen? Dat is niet het geval: ook in de sfeer
van de Geest zijn er letters, woorden, geboden, richtlijnen
enzovoort, maar blijkbaar op een totaal andere manier. Letter
staat hier voor: de in steen gebeitelde Tien Geboden die in
handen van mensen die er in eigen kracht aan willen
gehoorzamen alleen maar dood brengen: mislukking, falen,
schuld. Dé tegenstanders van Jezus (vol van de Geest) waren
de Schriftgeleerden (
grammateis
, vol van de letter): zij hadden
van het geloof een systeem van wetten en voorschriften
gemaakt die zorgvuldig nagevolgd moesten worden.

Sfeer: het is de toon die de muziek maakt
De tegenstelling is dus niet die tussen ‘Woord en Geest’, en ook
niet tussen ‘Gebod en Geest’ (ook het OT kende al de vréugde
der wet  vreugde hoort bij de Geest). Dit is belangrijk: we
ontvangen Gods geboden niet langer in de sfeer van de berg
Sinaï (met de stenen tafels, met donder en dreiging) maar in de
sfeer van Pinksteren (tijdens dat feest werd ook de wetgeving
herdacht, die komt nu in een heel ander licht te staan)! ‘U bent
zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt
geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in
stenen platen gegrift maar in het hart van mensen’ (3:3).
Geestvervuld kerk zijn
Willen we een 
pneuma
kerk of een 
gramma
kerk zijn? De
vraag stellen is haar beantwoorden. Net als Paulus dienen wij
het nieuwe verbond: niet van een geschreven wet maar van de
Geest (3:6). Daarom is het wezenlijk dat we er (meer) oog voor
krijgen dat het nieuwe verbond echt beter is dan het oude.
Lees en bemediteer 2 Korintiërs 3:718! Alleen door (geloof in)
Christus kunnen we de overgang van het oude verbond
(veroordeling) naar het nieuwe verbond (vrijspraak) maken.
Leven in de Geest is niet een optie voor enthousiaste
christenen, het is fundamenteel de enige mogelijkheid om deel
te hebben aan het nieuwe verbond. Over de Geest zegt Paulus
nog:
 Wat de 
Geest 
brengt, heeft nog groter luister! (3:8)
 Waar de 
Geest 
van de Heer is, is vrijheid! (3:17)
 Wij worden door de 
Geest 
van de Heer naar de luister van het
beeld van de Heer veranderd! (3:18).
Hoe lief heb ik uw Geest!
‘Heb de heilige Geest lief met heel je hart, heel je ziel, heel je
verstand en al je krachten. Dat is het eerste gebod. Het tweede
daaraan gelijk is: heb de wet van Christus lief!’

Bijbelgedeelte
2 Korintiërs 2:14-4:6
Voor een geloofsgesprek
1. Wat zijn jouw eerste gedachten
bij ‘de letter doodt, maar de Geest
maakt leven’?
2. Waar zie en ervaar jij de Geest
(
pneuma)van het leven en de
liefde?
3. In welke vormen kom jij de
letter (
gramma
) tegen in je eigen
leven en in de kerk?
4. Hoe blijven we samen uit de
buurt van de 
gramma
die dood
meebrengt?
5. Hoe is de Geest in jouw leven
aan het werk? Hoe laat jij je door
de Geest leiden?
6. Hoe kunnen we meer een
Geestvervulde gemeente
worden?
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