Wat kan jij doen?
God dienen door je naaste te dienen
In de vorige Next schreef ik over mijn passie voor gerechtigheid en vooral hoe ik ermee omging.
Vanwege de trefavond over gerechtigheid wil ik er nog eens op ingaan, al wil ik het nu ook wat
praktischer maken. Als het goed is heeft Roeland ook al een en ander verteld waar je mee aan de slag
kunt. Eerst wil ik echter nog uitleggen waarom gerechtigheid zo belangrijk is.
Als brave christenen weten we allemaal dat we niet gered kunnen worden door onze daden. De wet
liet zien dat we tekort schieten en de enige manier om dat op te lossen is een offer. Jezus is voor ons
dat offer geweest en het enige wat wij hoeven te doen is aanvaarden dat Hij alles voor ons gedragen
heeft.
Toch houdt het daar niet op. Als we erkennen dat we Jezus' offer nodig hebben, erkennen we dat de
wet goed is. Je kunt niet de wet blijven overtreden als je erkent dat hij goed is. We zijn echter vrij van
de wet en mogen nu leven door de Geest. Met de hulp van de Geest kunnen wij God dienen en
vrucht dragen. (Om hier dieper op in te gaan, kun je de eerste 8 hoofdstukken van Romeinen lezen.)
Jezus maakte door verschillende gelijkenissen duidelijk dat we vrucht moeten dragen. We zijn gered,
maar worden ook beoordeeld op onze vrucht, wat we doen. Een duidelijk voorbeeld is de gelijkenis
van de schapen en de bokken (Mattheüs 25:31-46). Jezus heeft het daar over het moment dat Hij
komt in heerlijkheid. De volken komen bij Zijn troon en Jezus verdeelt hen in twee groepen: de
schapen plaatst Hij rechts van Zijn troon en de bokken links.
Jezus begint te spreken tegen de schapen. Hij is hen dankbaar en daarom krijgen ze het koninkrijk als
erfenis. De reden is simpel: ze stonden klaar voor hun medemens en daarmee stonden ze klaar voor
Jezus. Ze gaven eten aan de mensen die honger hadden en drinken aan hen die dorst hadden. Ze
waren gastvrij voor vreemdelingen, gaven kleding aan hen die dat nodig hadden en bezochten zieken
en gevangenen. Zij maakten het verschil voor mensen die hulp nodig hadden en daarmee dienden ze
Jezus. Aan de andere kant werd het de bokken aangerekend dat zij niet voor anderen klaarstonden.
Hun straf is daarom flink: vervloekt in het eeuwige vuur.
Dit moet je aan het denken zetten. Wat doe jij voor de medemens? Ben je een vriend voor je
studiegenoten? Sta je klaar als iemand om hulp vraagt? Of denk je al snel dat ze zich wel gaan redden
of dat een ander wel kan helpen? Zie jij zelf de problemen van anderen?
We hebben natuurlijk allemaal verschillende talenten, maar zorgen kunnen we allemaal. We moeten
zelfs, willen we God dienen. Doe daarom eens een van de dingen die Jezus noemt in de gelijkenis.
Wees gastvrij tegen vrienden. Geef aan mensen die te kort komen. Bezoek te eenzamen. Toen ik
laatst zelf in het ziekenhuis lag, heb ik mogen ervaren hoe fijn het is wanneer iemand even tijd maakt
om langs te komen.
Grijp ook de kansen die je geboden worden. Als NSE een presentactie of outreach organiseert, is het
erg eenvoudig om deel te nemen. Als iemand je om hulp vraagt of je ziet dat iemand hulp nodig
heeft, kun je die vaak wel bieden. Je kunt niet alle levens veranderen, maar begin eens bij een enkele

persoon. Verander het leven van één mens. Je dient daarmee je medemens. Je dient daarmee God.
Wacht niet af. Kom in actie.

