Bezinning 410: De oude en de nieuwe mens 1
Galaten 5,13-26 = weekdagen 28° week woensdag 2

Het Woord
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door
elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw
eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt, is
in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar
wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat
onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en
toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en
slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder
gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus
Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Paulus behandelt de spanning tussen de Geest en het vlees (het dierachtige, de begeerten, het
aardse, het egoïsme …). De spanning tussen de oude en de nieuwe mens. De nieuwe mens leeft op
basis van de kracht van de Geest die in hem werkzaam is. Het is het heilig vuur, het goddelijke
elan. Maar in ons is er een tegenkracht, die van de oude mens. Allen ervaren we die tweestrijd in
onszelf. Het duurt vele jaren eer we de oude mens hebben afgelegd en de nieuwe mens echt in
ons leeft.
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Paulus geeft een lange reeks uitingen van de oude mens. Ze situeren zich op vier niveaus: het
affectief-seksuele, de valse aanbidding, de persoonlijke en sociale relaties en de zelfbeheersing of
matigheid.
Hij vat ook de attitudes van de nieuwe mens samen: vrijheid die anderen in liefde dient. Drie grote
woorden! Het gaat over de vrijheid van de kinderen van God. Die vrijheid is gericht op de liefde. En
de liefde uit zich in dienstbaarheid. Het is de kern van de Schrift: de naaste liefhebben als zichzelf
(Leviticus 19,18).
We zijn dus geroepen tot de nieuwe mens. Dat is de mens in wie de heilige Geest werkzaam is. De
mens die daar ruimte voor maakt: hij láát de Geest in zich en door zich werken. Alles komt er dus
op aan zich te openen voor de Geest, zijn kracht en zijn goede gaven. Ja, alles is geschenk, alles is
gegeven, alles is genade.

Het Woord in mijn leven
Op welke manier sterf ik af aan de oude mens? Ik toets dat af aan de zestien normen uit Galaten
5,19-21. Hoe sterk leeft de Geest in mij? Ik toets dat af aan de negen gaven van de Geest uit
Galaten 5,22-23a. Groeit mijn vrijheid tot steeds meer dienstbare liefde voor iedere mens?

Bidden met het Woord
Heilige Geest,
U hebt Jezus gedreven.
Hij heeft zich volkomen
door U laten leiden, altijd.
In Hem zien we de vrucht
van Uw werking in de mens:
liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Daal neer op alle mensen,
ook op mij, arme zondaar.
Leid ons, drijf ons,
beziel ons, beweeg ons.
Bewoon ons en vorm ons om
zodat we gelijkvormig worden
aan Jezus Christus:
dienstbare liefde
en wel voor iedere mens. Amen.
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