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Iemand wandelde door de straten van Manchester, Engeland. Zijn aandacht werd plots getrokken
naar een man die voor de deur van een gebouw stond, en die luid aankondigde: “Kom binnen, dames en heren, en zie het prominentste Amerikaanse varken”. Zijn nieuwsgierigheid werd opgewekt,
hij betaalde zijn penny en ging het gebouw binnen. Daar, was een verbazingwekkend varken dat
allerlei kunsten uitvoerde waardoor hij blijk gaf van een intelligentie dat geen varken eerder had
getoond.
Op het bevel van zijn trainer, nam hij letters uit een alfabet dat daar op de vloer lag, en vormde netjes het woord “G O E D V A R K E N”. Hij liep ook op zijn achterste poten, en schudde de handen
van hen die naar hem toe stapten om hem te groeten. Dit varken was netjes gewassen en geschrobd
tot hij perfect schoon was, en hij was gekleed in mooie kleren. Uiteraard, trok hij de hoogste bewondering en niemand kon ontkennen dat hij goed opgevoed was en zich netjes gedroeg. Maar niettegenstaande zijn opmerkelijke culturele beschaving en attractieve verschijning, was hij nog steeds
een varken - beter af misschien dan de meeste andere varkens - maar niettemin slechts een varken,
en hij zou een varken blijven, alhoewel geavanceerd in zijn opleiding.
Er is vandaag geen gevaarlijker (en geen oppervlakkiger en dommere) dwaling dan het idee dat
CULTUUR of beschaving de weg is naar redding (iets wat door velen geleerd en geaccepteerd
wordt). Velen, door hun opleiding en het lezen van magazines en boeken, verkrijgen wetenschap en
cultuur, en dan, zoals het varken dat op zijn achterste poten loopt, stappen zij fier in de eigendunk
en zelfzekerheid van hun “superioriteit” die hen verheft, zoals zij geloven, boven de nood aan wedergeboorte door de Heilige Geest en de reiniging door het bloed van de Heer Jezus Christus.
Anderen verbeelden zich dat hoffelijkheid, raffinement, vertrouwdheid met de kunst, of aandacht
voor de regels van goede moraal, hen op een aparte grondslag plaatst voor God: een positie boven
de onontwikkelde en gewone man.
Een moment van waarneming zal ons ervan overtuigen dat de diepzittende vijandigheid tegen God door het gezindheid van het vlees en de boosheid van het hart - vaak het sterkst gemanifesteerd
worden door hen die hoog “gecultiveerd” zijn. De geschiedenis van het menselijke ras, sinds de
dood en opstanding van Gods Zoon, bewijst dat er, in het algemeen, een meer bittere oppositie en
meer minachtende onverschilligheid voor het evangelie van Gods genade wordt getoond door de
rijken en goed opgeleiden dan door de armen en onwetenden. De rijken en de goed opgeleiden zijn
meer geneigd om opgeblazen te zijn met hoogmoed - een hoogmoed die weigert zich te vernederen
onder de machtige hand van God. Een moment van waarneming zal ons er ook van overtuigen dat
geen enkele graad van cultuur - mentaal of moreel - de menselijke natuur kan veranderen. Een opgeleid varken is nog steeds een varken; een getemde tijger is nog steeds een tijger. “Men plukt toch
geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?” Mattheüs 7:16. Nee! De ijverige cultivering
van dorens en distels kan geen druiven of vijgen produceren. Wat er ook gedaan wordt aan de menselijke natuur, ze zal een menselijke natuur blijven, of dat in het paleis van een koning is, of in een
gevangeniscel van een veroordeelde.
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Het was tot een gecultiveerde, verfijnde, zedelijke en religieuze vragensteller dat Jezus zei: “Als
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat
uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik
tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:5-7).
Het was tot niet minder volleerden, als die van onze maatschappij, dat de apostel Paulus schreef:
“Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden,
waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig
de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen
van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons
vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des
toorns, evenals de anderen” (Efeziërs 2:1-3).
De verlangens van onze geest zijn net zo aanstootgevend voor God als de ordinaire verlangens van
het vlees. De meest gecultiveerden zijn, van nature, net zo goed het object van Gods afkeuring als
anderen. De Heilige Geest beschrijft daarom hem die cultuur bezit maar de nieuwe natuur niet heeft
aangenomen: “…De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het
rondwentelen in de modder” (2 Petrus 2:22).
Het varken mag gewassen zijn, maar tenzij in hem de natuur van een lam werd ingebracht - een
nieuwe, voortreffelijke, leidende natuur - zal hij nog steeds een varken zijn, en bij de eerste beste
gelegenheid, keert hij terug naar zijn oude gewoonten. “Want al zou u zich met loog wassen en zou
u zeep in overvloed gebruiken, uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht, spreekt de
Heere HEERE” (Jeremia 2:22).
Moge God mensen van de dwaasheid bevrijden te denken dat menselijke cultuur en externe toepassingen de plaats kunnen innemen van Zijn Evangelie in het werk van de verlossing! Moge God bij
iedere christen volgende aanmaning uit Zijn Woord inprenten: “Bewaar het u toevertrouwde pand,
wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde
kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken” (1 Timotheüs
6:20-21).
Moge God ook tot elke ongeredde persoon door Zijn genade de boodschap spreken van redding
door Christus alleen: “niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden
hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus,
onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden,
overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven” (Titus 3:5-7). “… dat u niet met vergankelijke
dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen
overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt
Lam” (1 Petrus 1:18-19).

Over wedergeboorte:
o De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuweGeboorte.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

2

