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Kolosse

We hebben net Kolossenzen 3:15-17 gelezen. Je zou het hele hoofdstuk moeten lezen, eigenlijk de hele
brief. Er staan zulke mooie stukken in over God de Vader, en Zijn Zoon Jezus Christus
Een prachtig gedeelte, een lofzang, een bijna poëtische beschrijving van het wezen van Jezus
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Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:

in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.

Over het nieuwe leven

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit
aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers
gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven,
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

Dit is de kern van ons leven. Christus!

Maar de brief gaat ook over strijd, moeiten en wat Christus, die is gestorven en opgewekt uit de dood, voor
ons heeft bewerkstelligd: dat Nieuwe leven in het Koninkrijk van God.

Een prachtige brief van Paulus aan een gemeente, een kerk. En ik stel me dan zo voor dat de mensen die de
brief ontvangen, niet kunnen wachten om bij elkaar te komen en dan luisteren naar iemand die de brief
voorleest. Mensen zaten niet thuis met een eigen mooie Bijbel en lezen dan de brief, ze kwamen bij elkaar.
Ze luisterden naar de woorden die Paulus geschreven had. Nieuwe beelden ontstaan over wie God is en
Christus, over wie Hij is, wat Hij gedaan heeft.

Bemoedigende woorden, ook over de moeiten van Paulus zelf, waarin ze hun eigen moeiten herkennen en
weer hoop krijgen. Woorden over hoe ze in hun nieuwe leven samen één lichaam zijn en elkaar kunnen
opbouwen in liefde.
Het was vast niet genoeg de brief eenmaal te horen. Sterker nog ze wilden de brief bestuderen, er lessen uit
leren, en die samen toepassen. Ze wilden de woorden van Paulus doorgeven… - dus schreven ze de brief
over zodat deze ook in andere gemeenten gelezen kon worden. Zodat nog meer mensen zouden groeien
in de liefde, in de kennis van God en in het leven van het nieuwe leven met Christus.

Korinthe

‘Er gebeurt van alles….’, om met de BGT te spreken, in de NBG51 vertaling is het ‘Een ieder heeft iets….’. In
deze vertaling ken ik deze frase het beste.
In de NBV staat

1 Korinthiërs 14:26

Vraag:

Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt
iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg
daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.

Als je dit leest/hoort, wat stel je je er dan bij voor? (Of je nu de context wel of niet weet)
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Deze tekst die veel christenen wel kennen staat in een gedeelte waarin Paulus uitleg geeft over klanktaal en
profetie en over hoe men in de samenkomst hier mee om zou moeten gaan. Want dat was een van de
zaken die in die gemeente niet altijd zo geweldig ging. De samenkomsten.

Paulus schrijft dit aan de gemeente in Korinthe, ook in een brief dus. Wanneer je iets weet van de gemeente
in Korinthe vraag je je misschien wel net als ik af hoe die brief daar ontvangen zou zijn.

Op dezelfde manier zoals ik me voorstelde bij de Kolossenzen?
Ik vraag het me af…

Hoewel Paulus de brief positief en bemoedigend begint. Hij begint met God te danken.
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Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. 5 Door
hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 6 bewijst dat het getuigenis
over Christus bij u verankerd is, 7 en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer
Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.

Maar als je verder leest ontdek je dat er best wel zaken niet goed gaan in deze kerk in Korinthe. Paulus is
soms erg duidelijk en spreekt de hele kerk en ook de leiders afzonderlijk op zaken aan. Er is aardig wat mis,
o.a. met hoe de gemeente omgaat met alles, alle gaven, die God het gegeven heeft.
Hoe luistert de gemeente met elkaar naar deze brief…?

Uit deze brief komt ook een van de bekendste hoofdstukken uit de Bijbel, 1 Korinthiërs 13. Over de Liefde.
Het wordt vaak aangehaald bij liefde tussen man en vrouw, in huwelijksdiensten. Feitelijk is de context
minder mooi. Er was juist geen zichtbare liefde in de gemeente… de gaven lijken te functioneren, maar
werken niet, niet zonder liefde. En toch eindigt Paulus dat gedeelte met: Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Een hoopvolle bemoediging.

Volwassen worden

In het volgende deel, ons hoofdstuk 14 waar de tekst ér gebeurt van alles… in voor komt, vermaant Paulus
de gemeente met het volgende
1 Korinthiërs 14:20

Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees
in uw denken volwassen.
Als Paulus in weer een andere brief ook uitleg geeft over gaven en bedieningen die God heeft gegeven
(Efeziërs 4:1-16) spreekt hij over de opbouw van de gemeente in de zin van volwassen worden. Niet meer
zijn als onmondige kinderen maar opgroeien tot volle wasdom (volwassenheid). Tot de volle kennis van
God. Tot een eenheid als lichaam met Christus als hoofd. Een lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de
liefde.

Volwassen worden. Dat gaat niet zonder moeiten, het is werkelijk groeien met vallen en opstaan. Niet zelden
met perioden van pijn en moeite. Perioden van je kruis opnemen, iemand zei: dat betekent dat je werkt aan
je karakter. Zodat je werkelijk groeit, zodat je in het maken van keuzes niet meer alleen maar afhankelijk
bent van spontane impulsen en verlangens van het moment.
Volwassen worden doe je niet in je eentje, je hebt daar anderen bij nodig. Ook als God je zijn gaven geeft,
nee… juist als God zijn gaven geeft en je je daar in wilt ontwikkelen.
Het uitgangspunt van Paulus in zijn brieven is dat de leden van het lichaam, de volgelingen van Jezus, de
Heilige geest hebben ontvangen. Ze hebben de gaven van de Geest ontvangen naar de genade die hen
geschonken is. Ze behoren dan ook een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschappelijke
samenkomst. (wat overigens niet alleen de zondagsbijeenkomst is.) Een bijdrage overeenkomstig de hen
gegeven inspiratie van de Geest.
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In het deel waarin staat dat ‘een ieder iets heeft’ legt Paulus een en ander uit over klanktaal, en het uitleggen
hiervan en over openbaring. Hij noemt hier ook ‘een lied, een onderwijzing/uitleg’. In het hoofdstuk worden
verder nog kennis, profetie, dankzegging, en onderscheiding/beoordelen genoemd. (1 Kor 14: 6, 16., 29)

Vanmorgen in de schriftlezing hebben we gehoord dat het vermaning kan zijn maar ook hymnen, en ik
denk ook de schoonheid van de schepping. Kijk naar deze bloemen… laagje voor laagje opent zo’n bloem
zich en laat de schoonheid van God zien, door de schepping heen. Is dat geen reden tot dankzegging?

Opbouwend

Er kan heel wat gebeuren in een samenkomst. En soms wordt dat chaos, zoals bij de gemeente in Korinthe.
En dat is een zaak waar Paulus de gemeente op aanspreekt in deze brief. Hij roept op te wachten op elkaar
en te luisteren. Want, zo zegt hij ‘…God is niet een God van wanorde maar van vrede.’
God is een God van VREDE! Dat ligt besloten in Zijn karakter. Het gaat over harmonie en welluidendheid.

Dit is ook zichtbaar in de samenkomsten. Niet in wanorde samenkomen: door elkaar sprekend, strijdend om
het eerst aan het woord te zijn of de belangrijkste ‘plek’ te krijgen. Dat zou afbrekend zijn terwijl het
samenzijn van christenen, het lichaam van Christus, juist opbouwend moet zijn.
Opbouwend is bemoedigend en vertroostend voor de medegelovigen.
Opbouwend betekent groei van Gods Koninkrijk.

Opbouwend betekent bekering van ongelovigen. Wat ze nodig hebben zijn woorden van leven (Joh 6:68),
wat ze nodig hebben is het Levende Woord!
Opbouwend betekent dat we groeien naar volwassenheid.

De basis van het ontwikkelen van de gaven die God gegeven heeft is: luisteren naar God.
De komende vier zondagen zullen een ontspannen karakter hebben waarbij we je de gelegenheid willen
geven iets te delen van wat God gedaan heeft. Ze zullen het karakter hebben van getuigenissen, misschien
een kort gedeelte uit de Gods Woord aan de hand van een mooi lied dat je laat horen of aan de hand van
een schilderij/foto (al dan niet zelf gemaakt). Een beeld dat God je gaf, een bemoediging.

Misschien kunnen anderen er op reageren, iets aanvullen. Een gesprek dat zich ontspint kan zeer
bemoedigend zijn.

Het is misschien wat eng, want hoe weet je nu of het van God komt. En misschien ben je wat aarzelend zo
voor een groep te zingen, of iets te vertellen naar aanleiding van een gebeurtenis.

Je zou het eerst kunnen bespreken met een broer of zus. Elke samenkomst zal door iemand geleid worden,
bel even om te overleggen.

En ja het is spannend, maar dat mag ook. Hoe zouden we als kerk kunnen groeien naar volwassenheid en
elkaar opbouwen als we niet een stapje durven zetten om de gaven te ontdekken die de Heer ons gegeven
heeft? Of om deze gaven daadwerkelijk te ontwikkelen?
Ik sluit af met het gedeelte uit Kolossenzen waarmee we ook begonnen zijn. Laat dat stukje de leidraad voor
de komende vier zondagen zijn.
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Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één
lichaam. Wees ook dankbaar.

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid,
zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Amen.
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