
Efeze 5:17
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt,

niet als onwijzen, doch als wijzen...

In het kader van de boodschap een erfdeel te hebben in het Koninkrijk van Christus en God is een toezien op hoe je
het christen zijn in de praktijk van het leven handen en voeten geeft uitermate bepalend. Zelfs zo, dat het gegeven
vermaan in Efeze 5:1-21 zich toespitst in het gekozen vers dat expliciet benadrukt er dus nauwlettend op toe te zien
hoe je wandelt. Heel scherp wordt daarin namelijk duidelijk of je werkelijk bent overgegaan van het duister naar het
Licht. Waartoe behoor ik? Het Licht, of bewandel ik toch paden die onder de noemer duisternis vallen. De Bijbel laat
heel stellig weten dat de twee, Licht en duister, niets gemeenschappelijks hebben. Als ergens sprake is van een
dichotomie, een absolute scheiding, dan wel hier. Die absolute scheiding tussen Licht en donker manifesteert zich op
alle terreinen van en in het leven. Niet voor niets kan gesteld worden dat het christendom dé godsdienst bij uitstek is
van het ‘zwart/wit’. In de Bijbel kan niet geschipperd worden, er is geen variatie in grijstinten. We raken daarmee het
aanstotelijke van het kruis – het is voor of tegen, Gods weg of de eigen keuze, Gods Woord en geboden, of  leven
naar eigen inzicht, ja, Hij of ik. Een ding is volgens de Bijbel absoluut en zeker, het kiezen tegen het kruis, het gaan
van eigen wegen, het vertrouwen op eigen inzicht, het Ik, voert maar naar één punt: de dood. Daarom dat vers 18
oproept om uit de slaap te ontwaken, op te staan uit de doden.

Voorafgaand aan het tekstvers van deze week wordt de ernst van de tijd waarin de christenen uit Efeze leefden,
beschreven. De daarbij in het oog springende begrippen zijn: misleiding, drogredenen en ongehoorzaamheid (vers 6).
Is de tijd waarin de christen nu leeft verschillend aan die tijd? Is de misleiding nu minder groot, is er geen sprake
meer van misleiding, drogredenen en ongehoorzaamheid? Juist als het gaat om deze tijd, die duidelijk te beschrijven
is als eindtijd, zien we een toename van wat er onder de genoemde begrippen is te vangen. Was in de tijd van Efeze
de gnostiek en alles wat er onder de noemer duisternis viel een reële bedreiging, vandaag is dat zeker niet minder het
geval. De christen van Efeze werd duidelijk gemaakt dat ze leefden in oorlogsgebied (Efeze 6:10 e.v.), maar dat geldt
evenzo voor de christen van vandaag. Op welk terrein wordt vandaag de duisternis niet manifest. We zien op allerlei
manieren dat de duisternis een voet tussen zelfs de deuren van de kerk probeert te krijgen en dat nota bene verpakt in
Bijbelteksten en vanuit schijnbaar onverdachte hoek.

Het is daarom zaaks dat de christen - meer dan ooit - alert wordt én wordt gemaakt voor deze gevaren, gevaren die
een bedreiging vormen voor het deel hebben aan het Koninkrijk van Christus en God. Ziet dus nauwlettend toe =
wees op je qui vive. Hoe nodig is het onderscheid van geesten voor hen die zich kind van God noemen en weten.
Wandelt als wijzen. Dat wil vanuit de grondtekst zeggen, dat je inzicht krijgt in foute zaken, het foute ergens van
begrijpt. Wees niet onwijs, wat hier in de grondtekst dwaas en onverstandig betekent en als ondertoon heeft, dat het
geestelijk ergens aan schort. Nogmaals: ziet dus nauwlettend toe. Het gaat immers om een hoge prijs – de prijs van
de roeping van God die in Christus Jezus is.

Gebed
Drie-enig God doordring ons van de ernst van het gekozen tekstwoord. Dat we Paulus serieus nemen en de volle
wapenrusting aandoen, juist in deze dagen! Geest van God als we iets nodig hebben dan is het wel onderscheiding
van geesten, wil ons dat geven. Here Jezus wanneer we bidden ‘bewaar ons op Uw weg’ dat we dan beseffen dat dat
tegelijk betekent een nauwlettend toezien op onszelf. We vertrouwen ons toe aan U en claimen ons onder de
bescherming van Uw kostbare bloed. In Jezus Naam, amen.


