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Wij leven!
Het bekendste Bijbelvers (2)
“Want God had de wereld zo lief dat hij
zijn enige Zoon heeft gegeven opdat
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” Een
tekst, kort genoeg om op een memobriefje te schrijven of even tussendoor
in je hart op te zeggen. Een tekst, zo
krachtig dat hij al twintig eeuwen
dienst kan doen als samenvatting van
het evangelie. Als je niets weet over de
Bijbel, begin dan hier. Als je de hele
Bijbel al kent, begin hier dan opnieuw.
Het bestaat niet!
Geloven in een God die niet bestaat.
Het schijnt te kunnen. Na slogans als
‘Alle spreken over boven komt van
beneden’ (Harry Kuitert) en ‘Wel waar,
niet echt gebeurd’ (Nico ter Linden)
horen we nu: ‘God bestaat niet, hij
gebeurt’ (Klaas Hendrikse). Het is
vooral de opstanding van Jezus die ons
denken tart: we kunnen er niet bij. Het
bestaat niet! Inderdaad. En toch is het
gebeurd! De Heer is waarlijk opgestaan, hij leeft! En wij? Wij leven! Het
bestaat niet! En toch gebeurt het!
Hij leeft!
Jezus is dood geweest. Dat was de
onontkoombare ontknoping van een
leugenachtig proces. De geestelijke leiders van het volk hebben hem samen
met het volk aan het kruis genageld. Zo
is Jezus voor ons verloren gegaan. Hij
heeft ervaren hoe het leven dood loopt,
stuk gaat, verziekt en vernietigd wordt.
Want dat is verloren gaan: het leven
wordt weggegooid, het leven wordt tot
een hel. Dat is het einde van een leven
dat doodloopt: de hel van de dood.
Maar in het donkere hol achter de grafsteen is iets gebeurd, waar niemand bij
was en waar ten diepste niemand ook
bij kan. De Vader wekte zijn Zoon op
uit de dood - de Zoon stond op in een
nieuw leven. De reacties van de mensen
spreken boekdelen: angst, verbazing,
ongeloof, ontzetting. Want dit bestaat
niet! En toch is het gebeurd! (Ik leef liever met een goddelijk geheim dat ik
niet begrijp, dan met een intellectuele

U bent immers gestorven, en
uw leven ligt met Christus
verborgen in God.
– Kolossenzen 3:3 –

rekensom die kloppend lijkt te zijn.)
Jezus leeft! Dat moet ook tot veel christenen nog doordringen, lijkt het wel.
Het kruis is leeg! Christus is als de
Levende onder ons. Niet de zonde en
de dood zetten de toon, maar zijn
opstandingsleven. ‘Denk aan u zelf als
levenden’ (Rom. 6:11-14). Geloven in
hem, is geloven in de gekruisigde die
weer levend is geworden. Wat is leven?
We zien er iets van als we kijken naar
onze opgestane Heer: vitaliteit, uitstraling, dynamiek, kracht, liefde, ontferming, bewogenheid. Waar dat
ontbreekt is het leven doods en dor.
Wij leven!
Het wonder van Pasen is niet eenmalig.
‘Ook wij worden door zijn kracht nu al
opgewekt tot een nieuw leven’ (Catechismus, antwoord 45). Maar hoe kan
het dan dat er zoveel lauwheid is,
zoveel geloof dat berust in het ‘we zijn
nu eenmaal zondig’, zoveel gebrek aan
vitaliteit, dynamiek en kracht? Zou jij
je geloof vitaal en dynamisch willen
noemen? Zo niet, wat is er dan aan de
hand? Misschien is dit een goede
vraag: schuwen wij misschien het licht?
(Lees Joh. 3:19-21.)
Nemen wij genoegen met het aardse
leven (bios-leven, vgl: Luk. 8:14; 1 Tim.
2:2) omdat we dat verwarren met het
eeuwige leven? In het Johannes-evangelie gaat het steeds over het zoè-leven
(1:4; 3:15-16; 3:36; 4:36; 5:24-26; 5:40;
6:27; 6:47 etc.). Dit is het eeuwige
leven, dat we niet in een verre toekomst moeten plaatsen, maar dat we
nu al in ons hebben als we geloven in
Jezus. Eeuwig is niet een kwantitatieve
aanduiding (heel erg lang) maar een
kwalitatief begrip (totaal anders). We
ontvangen in Christus een totaal ander
leven (zoè), het is niet maar een toevoeging aan of verandering van ons
aardse leven (bios).
Hoe kan het dat dat leven zich soms zo
weinig openbaart? Waarom is er nog
zoveel zondige doodsheid en doelloze
dorheid onder christenen en in kerken?
Waarom is er nog zoveel christelijk
‘leven’ dat gekenmerkt door een gebrek
aan verlangen naar Gods Woord, door
gebrek aan invloed, door gebrek aan
heiliging en vrijheid en overwinning?
Waarom lijkt in het leven van veel
christenen het geloof niet veel meer
dan een extraatje te zijn?

Opgewekt leven
Het opgewekte leven van Christus gaat
als we geloven in hem door de Geest in
ons stromen. Dit leven is niet een
beloning maar een geschenk, niet een
veranderd leven maar een ander leven.
We kunnen het niet verwerven maar
alleen ontvangen. De weg naar dit
leven: Christus en zijn Woord! Alleen
als zijn woorden in al hun rijkdom in
ons hoofd en ons hart wonen (Kol.
3:16), gaat dit opgewekte leven stromen. Leer naast Johannes 3 vers 16 (27
woorden) ook deze Bijbelverzen zó uit
je hoofd dat ze in je hart komen:
Kolossenzen 3 vers 3 (13 woorden) - het
eeuwige echte leven bergt ook een
geheim in zich. Het heeft met de binnenkamer te maken, met verborgen
omgang, en wordt voorbij maakbaarheid, management en marketing gevonden en genoten vanuit hemelse stilte.
Johannes 17 vers 3 (21 woorden) - het
eeuwige echte leven is volkomen aangewezen op het kennen van (dat is:
intiem omgaan met) God en Christus.

Bronwater in de kleine groep

- Lees het opstandingsverhaal in Matteüs 28:1-10. Wat valt je op? Hoe zie
je hier het Leven?
- Wat vind jij van de slogan ‘God
bestaat niet, God gebeurt’?
- Noem een aantal kenmerken van het
leven dat Jezus brengt.
- Wat zijn volgens jou de oorzaken van
een lauw en niet-vitaal geloof (bij
jezelf, bij anderen, in de kerk)?
- Herken je het verschil tussen het
(aardse, tijdelijke) bios-leven en het
(hemelse, eeuwige) zoè-leven?
- Hoe ga jij om met het uit het hoofd
leren van Bijbelwoorden, zó dat ze in
je hart komen en een bron van leven
worden? Welk Bijbelwoord speelt in
jouw leven een belangrijke rol?

Het eeuwige leven, dat is dat
zij u kennen, de enige ware
God, en hem die u gezonden
hebt, Jezus Christus.
– Johannes 17:3 –

