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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 23 mei 2021 

(Pinksteren). 
Hoofdlezing: Romeinen 7:21-25; 8:1-4 en 10-11. 

Overige lezingen: Jeremia 32:36-41 en Handelingen 8:5-17. 

Solocantate: ‘Ergeuβ dich zur Salbung der schmachtenden Seele’ (TVWV 1:447), G.Ph. Telemann. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Er zijn Bijbelteksten die zo kernachtig de inhoud van de Bijbelse boodschap samenvatten, dat 

het de moeite loont ze uit het hoofd te leren. Ik geef als voorbeeld een bekende tekst uit de 

profeet Micha, die kort en bondig weergeeft hoe wij zouden moeten leven: ‘Hij [God] heeft u 

bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: niet anders dan recht te doen 

en goedgunstigheid lief te hebben en nederig te wandelen met uw God.’1 

Bekender wellicht is een vers dat sommigen van u inderdaad uit hun hoofd zullen kennen, een 

vers uit Johannes 3, waarin Jezus ten overstaan van de zoekende Nicodemus het evangelie van 

onze verlossing als volgt samenvat: ‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft.’2 

Minstens zo mooi en troostrijk zijn de eerste vier verzen uit Romeinen 8, waarin de apostel 

Paulus in enkele uiterst compact geformuleerde zinnen ons de grote rijkdom schetst van wat 

God ons in Christus en de Geest gegeven heeft. Ik heb ze uit mijn hoofd geleerd om steeds 

opnieuw te kunnen beseffen hoe rijk het evangelie is en God daarvoor te kunnen danken. Ik 

lees ze u voor om ze u daarna uit te leggen: 

‘Zo is er nú geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de macht van 

de Geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de macht van de zonde en van 

de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, doordat zij zwak was door het vlees – God 

heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in wat gelijk is aan het vlees van de zonde, en wel als 

zondoffer, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in 

ons, degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.’ 

Bij alles wat er op het eerste gehoor waarschijnlijk nog niet duidelijk is, hebt u hopelijk wél 

kunnen oppikken wie de hoofdrolspelers zijn in het hier geschetste verlossingsdrama: God, zijn 

Zoon en de Geest. 

In de eerste plaats dan ontmoeten wij aan het begin van Romeinen 8 God, de Vader, die in een 

daad van buitengewone liefde zijn eigen Zoon afstaat en Hem zendt in ons kwetsbare, door de 

zonde gestempelde bestaan, ons menselijk vlees; daarbij mogen wij denken aan wat wij vieren 

met Kerstmis. De Zoon wordt daarbij één met ons in onze zwakheid en kwetsbaarheid, maar 

net niet helemaal; heel subtiel merkt Paulus op, dat Hij wordt gezonden niet in ons zondige 

bestaan, maar in ‘wat daaraan gelijk is’: van de zonde zelf blijft de Zoon vrij.  

Daarmee zijn we beland bij de tweede hoofdpersoon, Christus Jezus die – als zondeloos Mens 

delend in ons leven van vlees en bloed – zijn leven prijsgeeft als een zondoffer voor onze 

zonden; daarbij mogen we denken aan wat er gebeurde op de Goede Vrijdag.  

En ten slotte is daar, in de slotakte van het indrukwekkende goddelijke drama, de Geest, de 

verlengde arm van de verrezen Christus, die ons door Christus bevrijde leven als een 

vernieuwende macht komt beheersen, zodat we van binnenuit in staat gesteld worden datgene 

te doen wat God van ons vraagt; daarbij denken we natuurlijk aan Pinksteren, als 

bekrachtigende kroon op het feest van Pasen. 

 
1 Micha 6:8. 
2 Joh. 3:16. 
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Drie hoofdrolspelers namen wij waar in het goddelijk theater van Romeinen 8: de Vader die in 

zijn liefde zéndt; de Zoon en de Geest, die gezonden wórden, respectievelijk om ons te verlossen 

en ons in de rijkdom van de verlossing te doen delen. 

 

Maar waaruit bestaat die verlossing nu precies? Wat betekent zij voor ons? Waar raken wij, 

waar raakt ons leven met zijn zwakheden en zijn zonden, zijn moeiten en zijn pijn, aan datgene 

wat God door de Zoon en in de Geest voor ons gedaan heeft en doet? 

Laten we daarvoor eerst luisteren naar de juichkreet waarmee Romeinen 8 begint: ‘Zo is er nú 

geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.’ Met deze juichkreet zijn we 

beland in de sfeer van een rechtszaal. In die rechtszaal heeft zojuist een bijzonder proces 

plaatsgevonden. De Rechter was niemand minder dan God zelf, de beklaagden u en ik, 

aangeklaagd vanwege onze fundamenteel tekortschietende wijze van leven, waarin God niet 

ten volle als God erkend wordt en de naaste niet ten volle als naaste. Jazeker, de vernislaag van 

ons leven, hoe wij ons aan anderen tonen, onze zelfpresentatie op Facebook en Instagram, lijkt 

heel wat, maar wanneer de röntgenstralen van Gods allesdoordringende heiligheid ons leven 

doorlichten, komen de donkere plekken aan het licht en vallen wij door de mand.  

De beklaagden, u en ik, wachten vol spanning de uitspraak van de Rechter af. Het oordeel zou 

naar Bijbelse maatstaven moeten luiden: ‘schuldig’, en de straf zou moeten zijn: de dood. Maar 

het loopt, tot ieders verbazing, totaal anders af. De Rechter blijkt ons niet te hebben bezien en 

beoordeeld zoals wij zijn, maar zoals wij zijn in verbondenheid met Christus, degene in wiens 

zondoffer onze zonden zijn verzoend. En op grond hiervan luidt zijn uitspraak: ‘geen 

veroordeling, maar vrijspraak’, en is zijn strafmaat niet de dood, maar het leven. Ziedaar de 

juichkreet waarmee Romeinen 8 begint. Het goddelijk oordeel, waarvoor wij zo kunnen vrezen, 

heeft, ons ten goede, in principe reeds plaatsgevonden in het kruis van Christus: Hij droeg onze 

straf, zodat wij worden vrijgesproken. Voor wie door het geloof met Christus verbonden zijn 

geraakt, verschijnt aan de horizon van het bestaan het licht van een nieuwe tijd, Gods 

bevrijdende toekomst breekt stralend door in ons donkere heden: ‘Zo is er nú geen enkele 

veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.’ 

 

Voor menig gelovige stopt hier de reikwijdte van Gods heil. Zoals iemand mij eens meedeelde: 

‘Ik kan de essentie van mijn geloof opschrijven op een stukje papier ter grootte van een 

postzegel: ‘Jezus stierf voor mijn zonden.’ 

Maar voor Paulus is de verzoenende dood van Christus niet het einde, de kroon op Gods 

verlossing, maar het begin daarvan, de basis voor een veel vérder gaande bevrijding. De 

juichkreet die in Romeinen 8 vers 1 wordt geslaakt, staat in het kader van een nádere 

vrijmaking: het bevrijdende werk van de Géést in ons leven: ‘Zo is er nú geen enkele 

veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de macht van de Geest van het leven 

heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de macht van de zonde en van de dood.’ 

Hier betreden wij een terrein dat in de prediking van de kerk schromelijk verwaarloosd is en 

wordt: dat wij, die zondag aan zondag worden aangezet om goed te zijn, lief te hebben, recht te 

doen, dat in eigen kracht niet naar behoren kunnen – of, om het met Paulus te zeggen: dat de 

wet van God in ons niet de kracht vindt om ons te laten doen wat ze van ons vraagt. Om God 

en de naaste werkelijk te kunnen dienen, zijn er, volgend op de vergeving van onze zonden, nóg 

twee dingen nodig: dat de negatieve macht van de zonde die ons leven beheerst – een macht die 

zelden bij name wordt genoemd, maar die er wel is; u weet zelf wáár in uw leven die 

ontwrichtende macht zich het duidelijkst openbaart –, dat die negatieve macht onderuit wordt 

gehaald, en dat wij vervolgens in een pósitief krachtenveld worden gezet, een krachtenveld 

waarin wij van Godswege worden voortgestuwd in de richting van zijn bedoelingen. 

Het zijn deze twee fundamentele zaken die Paulus ons vanmorgen tekent in het verlengde van 

Jezus’ verzoenende dood. Eerst is daar de uitschakeling van het negatieve. In Jezus’ dood, zegt 
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Paulus, de dood waarin Hij het oordeel over onze zonden droeg, is de zonde als macht over ons 

leven ‘veroordeeld’: Gods vernietigend oordeel is aan haar voltrokken. Wist u dat? Dat de 

zonde, die in een mensenleven en het samenleven van mensen zoveel stuk kan maken, 

welbeschouwd op de Goede Vrijdag in het hart is geraakt? Ineen zijgend heeft ze haar 

zeggenschap over het leven van Christus’ volgelingen moeten prijsgeven, is ze haar 

verstikkende grip op ons bestaan kwijtgeraakt. Op het goddelijk toneel ligt zij, bloedend en 

sterk verzwakt, nog om zich heen te slaan, maar binden kan ze ons niet meer, wanneer wij ons 

heil bij Christus zoeken. 

Maar daar blijft het niet bij. Kijk eens wat er voor die principieel verslagen negatieve macht 

van de zonde in de plaats komt! Zie, hoe met Pinksteren de hemel opengaat, hoe de Geest van 

de hérschepping als de krachtbron van een nieuwe tijd neerdaalt op eenieder die bij Christus 

horen wil. Zie, hoe in zichzelf zwakke en worstelende mensen in die kracht worden opgericht,  

hoe zij worden aangeraakt en de liefde voor God en voor de naaste in hun binnenste wordt 

gelegd, hoe – als de beperkte menselijke trapkracht bij een elektrische fiets – hun wankele 

pogen wordt versterkt en zij worden voortgestuwd om, soms nog vallend, maar steeds meer 

opstaand, datgene te doen wat God van hen vraagt: de eis van de wet, de essentie van Gods 

geboden, de liefde tot God en tot de naaste, daadwerkelijk en effectief in praktijk te brengen: 

‘God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden […] als zondoffer, de zonde veroordeeld in het 

vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, degenen die […] wandelen […] naar 

de Geest.’  

Hier staat een nieuwe mens op, een pinkstermens, een mens naar Gods beeld, de mens van Gods 

toekomst, de mens die in zijn innerlijk reeds de transformerende kracht van de Geest ervaren 

mag, totdat diezelfde Geest bij de wederopstanding der doden ook zijn vergankelijke uiterlijke 

mens zal vernieuwen en transformeren tot onvergankelijkheid. 

 

Die mens bent u, die mens ben ik. In verbondenheid met Christus Jezus, en op grond van zijn 

volbrachte werk, worden wij, zwakke en falende mensen, hier en nu mensen van Gods 

toekomst, vrijgesproken in de goddelijke rechtbank, losgemaakt van de knellende banden van 

de zonde, toegerust met en voortgestuwd door de kracht van de Geest in ons binnenste, op weg, 

strijdend maar steeds meer overwinnend, naar de grote finale van Gods heil, de 

wederopstanding van de doden. 

Zie, hoe rijk het evangelie is! Eigen u die rijkdom toe! Geloof en leef niet langer onder de maat 

van Gods volheid. Onderhoud uw band met Jezus Christus in geloof en gebed. Bid om en sta 

open voor de Geest, leef uit zijn kracht en strijd onder zijn banier tegen wat er rest van de zonde. 

En dank God, elke dag opnieuw, voor zijn overstelpende liefde die tot ons komt in de goede 

boodschap van de Vader, de Zoon en de Pinkstergeest. 

 

Amen. 

 


