Bronwater

ds. Jos Douma

Lengte, breedte, hoogte, diepte
God is liefde 6
‘Wat een ruimte!’ Dat zeg je als je bijvoorbeeld in een immense kathedraal
bent. Of als je de afmetingen van het
heelal op je af laat komen. Paulus leidt
ons binnen in de hemelse geometrie
(meetkunde). Hij spreekt over de ongelooflijke, vierdimensionale ruimte
van… ja, waarvan eigenlijk? Van het
heil? Van de liefde? Van God? Bernard
van Clairvaux, een monnik uit de 12e
eeuw, heeft gezegd: “Wat is God? Hij is
lengte, breedte, hoogte, diepte!”
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Er staat niet direct waarvan we de lengte, breedte, hoogte, diepte kunnen
begrijpen. Er zijn veel verschillende
verklaringen gegeven. Het zou kunnen
gaan om:
1. de vier armen van het kruis als symbool van de allesomvattendheid van
Jezus’ sterven voor de wereld (vgl. Efe.
2:14-16);
2. het hemelse Jeruzalem, dat als een
kubus wordt voorgesteld (Opb. 21:16):
een voorstelling van de volmaakte kerk
(vgl. Efe. 2:19-22);
3. de kracht van God, vergelijkbaar
met magische formules die in die tijd
gebruik maakten van de vier dimensies
van spirituele krachten;
4. de volheid van het heilswerk dat
Christus tot stand heeft gebracht;
5. de kosmische dimensies van de
hemelse werkelijkheden (vgl. Efe. 3:1012);
6. de wijsheid van God: in Job 11:5-9
worden alle vier de dimensies ook
genoemd om iets duidelijk te maken
over Gods oneindige wijsheid (vgl. ook
Kol 1:29-2:10; Rom. 11:33-36).
De meest bevredigende verklaring is
dat er eerst, door het spreken over de
vier dimensies (die als eenheid worden
gezien), een ervaring van de immensiteit en allesomvattendheid wordt opgeroepen bij de lezers, en dat pas in de
volgende zin wordt duidelijk gemaakt
waarover het gaat: de liefde van Christus (vgl. ook Rom. 8:35-39).
Begrijpen en kennen

Ik zal de liefde van de HEER
gedenken en zijn roemrijke
daden bezingen: alles wat de
HEER voor ons heeft gedaan.
– Jesaja 63:7 –

Het gaat erom dat we de afmetingen
van deze immense ruimte ‘begrijpen’
(3:18): er grip op krijgen. Daar is ons
verstand bij betrokken: we kijken er
aandachtig naar en denken er zorgvuldig over na (een contemplatieve benadering). Tegelijk gaat het ook om
‘kennen’ (3:19): we zijn er persoonlijk
bij betrokken. Het gaat niet alleen om
een tinteling in je hoofd, maar ook in je
hart. Het gaat om hart-elijke ervaringskennis die gevoed wordt door aandachtig nadenken met het hoofd.
Samen!
De werkelijkheid van Gods wijsheid in
de liefde van Christus is zo groot, dat
het onmogelijk is die in je eentje te vatten. Daarom hebben we elkaar nodig in
de gemeente van Christus. Het gaat
niet om een hyper-individuele en
geïsoleerde geloofservaring van een
enkeling, maar om een werkelijkheid
die je alleen samen met al Gods kinderen (kerkbreed, wereldwijd) kunt leren
kennen en ervaren.
Vierdimensionale liefde
De lengte van de liefde: eeuwig is Gods
trouw, groot is zijn lankmoedigheid,
omdat Hij van ons houdt! De breedte
van de liefde: voor alle volken op aarde
is er ruimte in Gods hart, heel de aarde
moet het weten! De hoogte van de liefde: hemelhoog gaat de liefde van Jezus,
die aan Gods rechterhand in de hemel
zit! De diepte van de liefde: wat heeft
het God veel gekost, wat moest Jezus
zich diep vernederen, tot aan het kruis,
om zijn liefde te bewijzen en ons te
redden!
Bidden
De context is er een van gebed. Paulus
is aan het bidden. Hij houdt niet een
betoog terwijl hij tegenover ons staat,
hij is in gebed terwijl hij naast ons ligt
neergeknield. De grondhouding van
gebed is nodig om de vier dimensies
van de onmetelijk liefderijke ruimte
van Gods heil en wijheid te kunnen
bevatten. Al biddend komen we in de
ruimte te staan, de vierdimensionale
ruimte van Christus’ allesomvattende
liefde. Bid jij mee? Groei jij mee in kennis en ervaring? “Moge de Vader vanuit
zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken door zijn
Geest, zodat door uw geloof Christus
kan gaan wonen in uw hart, en u
geworteld en gegrondvest blijft in de
liefde” (Efe. 3:1-17)!
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Efeziërs 3:18-19a

Zo wil ik hen bemoedigen
en hen in liefde
bijeenhouden, opdat ze
tot de volle rijkdom van
allesomvattend inzicht
komen, tot de kennis van
Gods mysterie: Christus.
– Kolossenzen 2:2 –
Gebed: Machtige en onmetelijke God,
eeuwige en onveranderlijke Heer, we
aanbidden U vanwege uw grenzeloze
liefde. We kunnen er niet bij. Het is te
groot en te allesomvattend. En U bent
het die ons in de ruimte van die liefde
van uw Zoon plaats, zelf ook God, zelf
ook vol majesteit en heerlijkheid. We
danken, Heer Jezus, voor de eindeloze
liefde die U gedemonstreerd hebt aan
het kruis, voor het spoor van de liefde
dat U door de eeuwen heen door deze
wereld getrokken hebt, voor de barmhartigheid die alle mensen omvat omdat
uw hart zo vol ruimte is. En we bidden
U, Heer onze God: leer ons samen, op
een manier waarbij we beseffen dat we
elkaar ook echt nodig hebben, de vierdimensionale ruimte van uw liefdevolle
Vaderhart te ontdekken, te verkennen,
en steeds meer te kennen, zodat we met
een steeds diepere dankbaarheid gaan
zeggen: wat een ruimte, Heer, wat een
liefdevolle ruimte vol van uw aanwezigheid, vol van Geest en waarheid, vol van
wijsheid en onvoorwaardelijke barmhartigheid. Amen

Bronwater in de kleine groep
• Lees samen Efeziërs 3 en laat de
woorden op je inwerken. Welke zin valt
je het meest op?
• Bespreek de verschillende betekenissen die gegeven worden aan de vier
dimensies en maak gebruik van de
genoemde Bijbelgedeelten.
• Praat samen door over de samenhang tussen ‘de tinteling van je hoofd’
en de ‘tinteling van je hart’.
• Hoe ben jij zelf bezig om de liefde
van Christus te leren kennen? Hoe
kunnen we elkaar daarbij helpen?
• Welke rol speelt de liefde van Christus in je gebedsleven?

