Vraag 26 Is het christelijk geloof een losbandig geloof, waarin iedereen zomaar zijn gang kan gaan?
Dit is een vraag die eigenlijk nooit op deze manier wordt gesteld, maar wel een vraag die veel
mensen hebben over het christendom denk ik. Uiteindelijk ga je het christendom bewust of
onbewust beoordelen op het gedrag en de acties van christenen. Net als je dat ook bij andere religies
zou doen.
Er staat tenslotte in de bijbel in Mattheüs 7:16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt
toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? 17. Zo brengt iedere goede boom goede
vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
Dat neemt niet weg dat je het christendom zelf moet beoordelen op de bijbel, en niet op wat andere
mensen doen. De leefregels laten uiteindelijk zien wat de standaard is, niet wat de mensen met die
regels doen.
In een latere passage van het hoofdstuk in Mattheüs staat: Mattheüs 7:20. Zo zult u hen dus aan hun
vruchten herkennen. 21. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk
der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22. Velen zullen op die dag
tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen
uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit
gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!.
In deze passage wordt al snel duidelijk dat jezelf christen noemen nog niks betekent. Dat neemt niet
weg dat christenen nog steeds kunnen zondigen, maar er is een verschil tussen zondigen en een
zondige levensstijl hebben. Misschien ken je zelf mensen in jouw omgeving die zichzelf christen
noemen, maar is dit moeilijk te zien omdat diegene veel alcohol drinkt, drugs gebruikt en elk
weekend alle remmen losgaan. Ben ik nu dus mensen aan het veroordelen, nee maar ik veroordeel
de zonde die ze doen wel. Er staat in de bijbel duidelijk dat het niet de bedoeling is om maar te doen
waar je zin in hebt en dan achteraf vergeving te vragen. In Galaten 5:16 staat Maar ik zeg: Wandel
door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. 17. Want het vlees begeert
tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat
u zou willen. 18. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 19. Het is bekend
wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20. afgoderij,
toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de
leer, 21. jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals
ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
Hieruit blijkt weer dat er vanuit de bijbel duidelijk een standaard van wat er wel en niet door de
beugel kan. Dit neemt niet weg dat wij christenen op eigen kracht ons kunnen houden aan die
standaard. Uiteindelijk kijkt God naar je hart, en weet Hij of je oprecht gelooft in Hem, en zullen
andere mensen dat ook aan jou zien. En dat is niet omdat wij christenen zulke goede mensen,
daarentegen, we geloven dat wij slechte mensen zijn die zonder God helemaal niks goeds kunnen
voortbrengen. Daarom is de Heilige Geest degene die ons verandert en ons eigenlijk bevrijd van een
zondige levensstijl.
In het bijbelboek Romeinen wordt duidelijk uitgelegd wat het nu dus betekent als je gelooft dat je
vergeving hebt ontvangen door Jezus Christus. Want mensen kunnen al snel denken: Ik geloof dat
Jezus is gestorven voor mijn zonden, dus ik leef nu gewoon mijn eigen leven en ik vraag vergeving en
dan zit het wel weer goed tussen God en mij. Maar dan is de vraag of je wel echt gelooft wat er aan
het kruis is gebeurd. Als voorbeeld: Als ik allemaal mooie dingen doe voor jou, ik boek een vakantie
voor je, ik zorg voor je wanneer je ziek bent, ik geef je geld als je tekort komt, zou je me dan met

respect behandelen? Ik hoop het wel. Zo is het ook met de daad van Jezus, maar dan nog veel mooier
en groter, Hij heeft de straf die wij allemaal verdienen op zich genomen, Hij heeft onze boete voor
onze zonde betaald. Zou je Hem dan met respect behandelen en zijn woorden serieus nemen? Dat is
dus de vraag die je jezelf kan stellen, of je echt gelooft wat Jezus heeft gedaan voor jou.
Nu kun je denken: ‘Waar is de vrijheid nog in dit geloof.’ Ik kan toch zelf bepalen wat goed of slecht
is, als ik maar geen andere mensen lastig val. Of ik wil niet bij zo een georganiseerde religie horen, ik
ben op zich wel een goed mens die geen leefregel systeem nodig heeft. Maar ben jij wel echt vrij? Ik
geloof van niet. Als christenen geloven we dat je de slaaf van de zonden bent als je Jezus niet volgt,
of je nou wil of niet.
In Romeinen 6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade
toeneemt? 2. Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin
leven?
14. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.
15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt
niet! 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf
bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot
gerechtigheid? 17. Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte
gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. 18. En,
vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.
Of je het nou wil of niet, je dient zowiezo iets. Als het geen God is zou het je imago kunnen zijn, of je
ambities, je etniciteit of je financiën. Dus ben je wel zo vrij als je denkt? Het eerste gebod van de 10
geboden is: U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als jij dus de God van de bijbel
niet volgt, zal je een andere god in je leven hebben, ook al geloof je niet in god.
Dat we niet onder de wet zijn betekent dat deze 10 geboden nog steeds van toepassing zijn, maar
dat we geloven dat Jezus deze wet heeft voldaan omdat hij deze nooit gebroken heeft. Daarom zijn
wij als christenen echt vrij, wij geloven dat Jezus ons vrij heeft gemaakt van onze onkunde om ons
aan de 10 geboden te houden. Daarom willen bij Hem horen.
Dus dan is nu de vraag: Welke vruchten zie jij bij christenen? Het woord christen betekent letterlijk,
volgeling van christus. Dit betekent dus dat iedere christen, niet alleen de pastoor, ouderling of
diaken, Jezus volgt. Volgen is iets actiefs, je bent niet slechts een fan van Jezus, je volgt Hem. In
Jakobus 2:17 staat: Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
Jezus zelf zegt ook dat je daden uiteindelijk laten zien of je echt bij Hem hoort. In Johannes 14:15
staat: Als je Mij liefhebt, neem dan mijn geboden in acht. Dus wij christenen zijn inderdaad vrij, vrij
van het oordeel van de wet. In 1 Korinthe 6:12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen
zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets
laten brengen. De vrijheid in Christus is geen openlijk excuus voor grensoverschrijdend gedrag of
houding. Of het meedoen aan iets "mij naar de hel zal sturen" is daarom ook niet de goede vraag
voor een wedergeboren gelovige. In plaats daarvan moeten we vragen: "Zal dit mij en andere
mensen helpen?" "Zal deze activiteit mij beheersen, waardoor ik de controle over mezelf verlies?"
We geloven dat God ons een gezond verstand heeft gegeven, die ons in staat stelt om te begrijpen
waarom iets fout is volgens Hem. Het is de bedoeling om hiervan de standaard te maken voor hun
keuzes. Dit staat in contrast met "leven" naar de normen van wat aanvaardbaar is in een met zonde
doordrenkte cultuur.

Er zijn dus wel regels die God heeft gemaakt waar we naar moeten streven om ons aan te houden,
niet op onze eigen kracht, maar door de kracht van God. Dus we hebben nog steeds de vrijheid om
onze eigen gang te gaan, maar willen we dat als het tegen Gods wil is? Als we geloven dat we bij Hem
horen, in ieder geval niet.

