
1 Corinthiërs 6:11
En sommigen uwer zijn dat geweest.

Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en

door de Geest van onze God.

Het valt maar zeer te betwijfelen of Paulus in onze tijd met deze tekst wegkwam! Als wat hij hier verkondigde,
geplaatst in heel de context van de perikoop (de moeite van het lezen zeker waard!), in deze tijd buiten de
kerkmuur bekend werd, brak naar alle waarschijnlijkheid - in de meest letterlijke zin - de hel los! Mogelijk zou
hij zelfs, op aandrang van niet nader te noemen partijen, met juridische consequenties worden geconfronteerd -
kreeg hij een proces aan de broek. "Kom nou zeg, je kunt niet alles zeggen! Mensen en groepen op
discriminerende wijze wegzetten. Je zult je als horend tot een van de genoemde categorieën van zondaars maar
aangesproken voelen… Waar haalt hij het ongegeneerde lef vandaan die moraalridder!"
Zelfs binnen de kerk, zou hij de wind van voren krijgen en naar alle waarschijnlijkheid kon hij een volgende
preekbeurt gerust vergeten. Wat heet, mogelijk dat hem het preekconsent - het recht om voor te gaan - ontnomen
zou worden.

Toch zeg ik met Selwyn Hughes wat deze tekst (inclusief perikoop) aangaat, dat we daarin bepaald worden bij
één van de meest verbazingwekkende getuigenissen over het verlossingswerk van Christus! Kijk eens naar de
opsomming van immoraliteit door Paulus in deze perikoop, en hoor wat hij in deze tekst dan zegt: sommigen
uwer zijn dat geweest… Weet u wat dat impliceert? Dat je van al die zaken die hij opsomt volkomen verlost kunt
worden! Afgewassen, geheiligd, gerechtvaardigd. En weet u wat daarbij de verlossende en bevrijdende doorbraak
geeft? GELOOF! Denk hier en nu even terug aan de besproken tekst van vorige week: 1 Johannes 5:4. Wat
overwint de wereld? Ons geloof!

Op een zeker moment vraagt het Jezus volgende publiek Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods
mogen werken? Wat antwoordde Jezus? Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft (Joh.
6:28,29). En in welk kader sprak Hij dit? In het kader van zijn offer - het brood des levens. Ofwel wat Hij op het
kruis aanbood. Afwassing, heiliging, rechtvaardiging!

Misschien 'mag' die boodschap in deze tijd niet meer gepredikt worden, maar kijkend naar al de nood op juist het
door Paulus genoemde terrein onderstreept dat het gepredikt moet worden. Het gaat om het eeuwige heil.
Daarom, wee degene die deze verkondiging in de weg staat…! Hebt u (nog) geloof in de verlossende en
bevrijdende kracht van het bloed van het Lam? Dat is waar het hier om gaat! Aan u het antwoord.

Gebed
Dank U Vader dat U niets veranderd bent. Dat Uw liefde in Uw Zoon getoond tot aan het kruis en bekrachtigd in
de opstanding nog altijd even groot is. Er is kracht in het bloed van het Lam en wel zodanige dat we amen mogen
zeggen op het getuigenis van Paulus in deze tekst: sommigen uwer zijn dat geweest… Toon die kracht Heer daar
waar u daarom wordt aangeroepen. In Jezus naam, amen.


