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WORTE DES ZUSPRUCHS 160-161

Daarom zijn wij niet ontmoedigd, maar indien ook onze uiterlijke
mens bederft, zo wordt onze innerlijke [mens] weer nieuw gemaakt,
dag aan dag. 2 Corinthiërs 4:16

Wij zijn allen onderworpen aan de wet van ontstaan en vergaan. Van
nature verzetten wij ons tegen het lichamelijke verval van krachten, het
afnemen van ons reactievermogen en onze steeds kleiner wordende ac-
tieradius. Toch zijn wij er allemaal onherroepelijk aan blootgesteld. Het
is de prikkel des doods, de zonde, die aan dit proces ten grondslag ligt.

Paulus stelt tegenover dit bederf van de uiterlijke mens iets geheel an-
ders: onze innerlijke mens wordt dag aan dag weer nieuw gemaakt!
Hoe is dat mogelijk? Door het evangelie van de heerlijkheid van Chris-
tus! Met de lichtglans van de kennis van Zijn heerlijkheid die daarvan
uitgaat, verlicht God ons hart. Daarmee wordt het ons ten leven en een
bron van diepe innerlijke vreugde. 2 Corinthiërs 4:3-6 Terwijl wij gebukt gaan
onder het verval van ons fysieke lichaam en leed en tegenspoed onder-
vinden, mogen wij een constante innerlijke versterking en vernieuwing
ervaren door de geest van de levende God.

Ons aardse bestaan is geheel vervlochten met het leven van de opge-
stane en verheerlijkte Heer: Christus is ons leven! Colossenzen 3:3-4 De dood
kan Hem niets meer kan maken, meer nog, Hij bezit de sleutels van de
dood en het dodenrijk! Openbaring 1:18 Daarmee zijn ook wij aan de macht
van de dood onttrokken. Het is ons sterfelijk lichaam dat wegens de
zonde in de dood blijft en moet worden afgelegd. Maar het is de geest
van God en Christus die ons geschonken is en thans in ons woont, die
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de waarborg is van het waarachtige leven, vanwege de gerechtigheid,
die God ons in Christus geschonken heeft. Romeinen 8:10-11; 2 Corinthiërs 5:4-5

Waaraan ligt het als sommigen niet laten blijken hoe gezegend zij zijn?
Alle kracht van het geloof, van de hoop en van de liefde verkommert
wanneer zij braak komt te liggen. Wat is een knappe kop zonder een 
lichaam dat laat zien wat men weet en dit naar het dagelijks leven ver-
taalt? Pas als wij onze kennis in onze wandel in praktijk brengen, pas
als wij de rijkdom van Gods genade in dienstbetoon aan de Heer aan-
wenden, pas dán leidt dat tot een overvloeien van Gods kracht in ons:
in alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van
Zijn heerlijkheid en krachtig gemaakt tot alle volharding en geduld met
vreugde Colossenzen 1:11

Innerlijke wasdom, bij alle uiterlijke vergankelijkheid, is dáár voorhan-
den waar men dankbaar doorgeeft wat men ontvangen heeft. Op deze
wijze voortdurend in de innerlijke mens gesterkt en vernieuwd, laten
wij de moed niet zakken!

Geen ander woord kan ons verblijden,
geen belofte schenkt meer licht,
dan wat God sprak over ’t lijden
en ons heerlijk vergezicht!

Met een rotsvast geloofsvertrouwen,
elke dag vernieuwd in kracht,
gaan wij door het aards benauwen,
gedragen door Zijn liefdemacht.
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