Een nieuw begin
Troost voor allen die onder de fouten van het verleden als onder een zware last zuchten, is te vinden in Jeremia’s
mededelingen over zijn bezoek aan de pottenbakker en in hetgeen God dienaangaande te zeggen heeft.
In Jer. 18:4 lezen wij: En het vat, dat hij maakte, werd verdorven als leem, in de hand des pottenbakkers [St.V].
Dat is geen mooi beeld.
Zonder twijfel kunnen velen onder ons zichzelf daarin terugvinden. Wij hebben God teleurgesteld, hebben door
onze starre eigenzinnigheid niet alles gedaan wat in ons vermogen lag. Ja, wij zijn geworden tot vaten die onder
de vormende hand van de Pottenbakker zijn mislukt. En nu leven wij onder de tirannie van een verleden dat wij
betreuren en dat ons berooft van de kracht om tot nieuwe daden te komen.
In onze verkondiging wordt God vaak als streng en hard afgeschilderd, zodat wij niet de moed vinden ons falen
openlijk te belijden en een nieuw begin te maken. Doch een der duidelijkste boodschappen van het Woord van
God is, dat God steeds weer bereid is de mens Zijn barmhartigheid te schenken, ja hem Zijn genade ook wanneer
hij die misbruikt heeft, te blijven bewijzen. En dat iedere nieuwe dag een nieuw begin kan zijn. Het vat dat hij uit
klei maakte, mislukte onder de hand van de pottenbakker. Wat gebeurde hier nu? Bracht het de pottenbakker in
verwarring? Gaf hij zijn plan, de uitvoering van zijn ontwerp op? Wierp hij de klei na een mislukte poging
meteen weg? Toen maakte hij daarvan weer een ander vat, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken.
Als de eerste poging mislukt
Ik leefde jarenlang in de gedachte dat het tweede vat minder mooi en nuttig was uitgevallen dan het
oorspronkelijk bedoelde. Maar onlangs werd mij door iemand die aan het pottenbakken doet verteld, dat het
tweede vat, vervaardigd van een mislukt exemplaar, zelfs beter kan zijn dan het oorspronkelijke product. Hij
verklaarde dat de voortgezette bewerking van het materiaal het nog soepeler en beter kneedbaar maakt. Als God
van het eerste mislukte product een ander en misschien beter product maken kan, zou Hij dan niet in staat zijn
van een schijnbaar mislukt leven iets moois en goeds te maken? Voor allen die menen dat zij door hun falen het
recht op een tweede kans hebben verbeurd, gelden deze woorden: Ik zal vergoeden de jaren toen de sprinkhaan
alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager. [Joel 2:25]
Werpen wij een blik op de figuren in de Bijbel, die godsmannen die faalden en opnieuw in genade werden
aangenomen. Daar is Jacob, aan wie na zijn bedrog God in een visioen verschijnt. Jacob ontvangt de verzekering
dat God hem ondanks alles niet heeft opgegeven [Gen.27,28]. Daar is Mozes, die na ernstig falen in zijn jonge
jaren, door God veertig jaar lang in de woestijn werd opgevoed en daarna opnieuw met zijn oorspronkelijke taak
werd belast [Exodus 3]. Daar is David, die na zijn snode daad een nieuw begin mag maken [2 Sam.12. Ps.51].
Herinneren wij ons Jona, die wegvluchtte, het woord des Heren ten tweeden male hoorde en dezelfde opdracht
opnieuw ontvangt [Jona 3]. Denken wij aan Petrus, die Jezus driemaal onder vloeken en zweren verloochende en
die desondanks een bijzondere uitnodiging ontving om in de vroegere gemeenschap weer opgenomen te worden
[Marcus 16:7]. Dan is daar Thomas, die zo duidelijk gebrek aan geloof toonde en toch in zijn vroegere positie
werd hersteld [Joh.20:27].
En ten slotte een blik op Johannes Marcus, die aanvankelijk een pijnlijk dilemma veroorzaakte, maar dan
opnieuw werd aangenomen [2Tim.4:11]. Al deze voorbeelden ondersteunen ons geloof dat een verleden met nog
zo veel misstappen niet ons leven hoeft te tiranniseren, dat ons falen, hoe onvergeeflijk het ook mag schijnen,
ons niet voortdurend hoeft te belasten en dat de genade van God met de vroegere bewijzen van Zijn goeder tierenheid niet is uitgeput. Deze voorbeelden tonen ons, dat uit het oude leven een nieuw leven kan ontstaan.
Zoals het de pottenbakker goed dacht te maken
Toen maakte hij daarvan weer een ander vat [Jer.18:4]. Dit is een boodschap voor allen die gefaald hebben en de
moed niet hadden nog eens opnieuw te beginnen. Nu liggen zij terneer, vol schaamte en wroeging. Zij zijn als
verlamd en zij zien er geen heil in nog eens opnieuw te beginnen. Maar de hemelse pottenbakker laat Zich niet
zo snel ontmoedigen.
Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden. [Jes.42:4] Toen maakte hij daarvan weer een ander vat. [Jer.18:4]
En de tweede poging eindigde klaarblijkelijk met een vat dat de pottenbakker bevredigde.
N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten;
en weest dankbaar. Col. 3:15
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