
Romeinen 8:14
Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Wanneer God zegt: Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u (Ps. 32:8 -
zie vorige week), dan betekent dit dat Hij de kwestie van leiding in ons leven, het leiden van ons leven, een uiterst
belangrijke zaak vindt. De vraag is, hoe belangrijk is het voor ons? Het belang van Gods leiding in ons leven wordt
duidelijk vanuit wat Paulus doorgeeft in Romeinen 8:14 - Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn
zonen Gods.

In de Bijbel blijkt er in geestelijke zin een duidelijk verschil tussen kind en zoon. Kind duidt daar dan niet net als
zoon op volwassenheid, of op groei naar volwassenheid. Wordt dat ook niet zichtbaar in het natuurlijke leven? Ook
daar is er een nadrukkelijk verschil tussen kind en zoon, ook al wordt het kind als jongen als zoon van zijn ouders
gezien.
We kunnen ons voorstellen dat ouders zich grote zorgen zullen maken wanneer hun kind zich niet naar
volwassenheid ontwikkeld, kind blijft. Dat geldt ook in geestelijke zin. Het is Gods diepste verlangen dat iedereen
die zijn leven aan Hem heeft toevertrouwd en waarvoor geldt dat ‘allen die Hem hebben aangenomen een kind van
Hem heten’ (Joh. 1:12), als zijnde Gods kind, zich geestelijk ontwikkelt tot volwassenheid. Vanuit de Hebreeënbrief
blijkt echter dat er toch christenen zijn die in deze groei blijven steken en niet verder komen dan het kind-zijn -  zij
zijn nog aan de melk en niet toe aan het vaste voedsel (Hebr. 5:13). Paulus kent de geestelijke ontwikkeling van kind
tot zoon (de mannelijke rijpheid) ook als een ervaringsfeit, dat blijkt bijvoorbeeld uit: toen ik een kind was, sprak ik
als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat
kinderlijk was (1 Cor. 13:11). Tegelijk laat dit laatste vers zien, in overeenstemming met het aangehaalde vers 13 uit
Hebreeën 5, dat de geestelijke groei duidelijk minder lang behoeft te duren dan in het natuurlijke leven. De
geestelijke groei naar volwassenheid wordt bepaald door de ruimte die er in het christenleven aan de Heilige Geest
gegeven wordt: want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. De Geest van God krijgt dáár de
ruimte om te leiden waar het besef van de betekenis van Jezus’ lijden en sterven heeft geleid tot het zich overgeven
om meegekruisigd te zijn. Dat wil zeggen, waar uitdrukkelijk geleefd wordt wat Gods woord zegt: niet meer mijn ik
maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20). Dát bepaalt het wezen van het zoonschap. Kindschap in geestelijke zin brengt
eeuwig leven, zoonschap heeft alles te maken met het beërven, zoals ook uit het vervolg in Romeinen 8 blijkt, terwijl
daarbij één zaak in het bijzonder opvalt namelijk: dat het erfgenaam genoemd worden en zijn, onlosmakelijk
verbonden blijkt met… lijden.

Zoonschap in de Bijbel leidt via de weg van lijden naar het beërven van het Koninkrijk, het delen in Gods troon – de
verheerlijking. Dat is Gods uiteindelijke bedoeling voor elk kind van Hem. Maar is die weg, de weg van lijden, de
weg die ik wil gaan, of kom ik dan juist op een punt waar ik zeg (toch) liever mijn eigen weg te willen kiezen? Het
gaat om kind blijven of zoon mogen heten! De keuze ligt bij ons.

Gebed
Schept U door Uw Geest in ons het verlangen om te groeien naar Uw beeld Drie-enig God. Van kind naar Zoon, Uw
doel in, voor en met ons leven! Leidt ons hiertoe Heilige Geest in het voetspoor van Jezus, Hem volgend door de weg
van het kruis te gaan – niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij. Zo van kruis naar kroon. Uit genade om Jezus
wil, amen.


