Jos Douma, 2 november 2008
2 Korintiërs 5:17

DESIGN YOUR OWN
LIFE?
Mijn identiteit (1)

De filosofie van IKEA luidt: ‘Design
your own life. Want iedereen kan heel
goed zelf bepalen hoe hij of zij wil
wonen!’ Dat sluit naadloos aan bij de
filosofie van onze samenleving: maak je
eigen leven, vorm je eigen identiteit. Dat
spreekt aan in een doehetzelf-cultuur.
Maar als we er even verder over
doordenken, lopen we tegen de grenzen
van deze filosofie aan: het leven blijkt
niet maakbaar te zijn, onze eigen
creativiteit is niet onuitputtelijk en er zijn
heel veel destructieve krachten
werkzaam. Wat is de Bijbelse ‘filosofie’?
Illusie
De woorden van Paulus in 2 Korintiërs
5:17 roepen twee reacties op. Aan de ene
kant: ‘Paulus beschrijft een abstracte
theorie, hij presenteert een illusie. Hij
ziet toch wel dat we in een door en door
zondige werkelijkheid leven! Hij heeft
het ongetwijfeld over de toekomst. Dit is
niet voor nu!’ Aan de andere kant: ‘Wat
heerlijk dat het zo gezegd wordt! Wat
een opluchting: dat we inderdaad niet
meer leven onder de macht van de
zonde, maar nu al volkomen gaaf
kunnen worden!’
God schept
Wat we in elk geval leren is: dat het niet
om onze maar om Góds creativiteit gaat.
Als Paulus spreekt over een ‘nieuwe
schepping’ komt heel de Bijbelse
verhaallijn van de scheppende God die
van de eerste naar de nieuwe schepping
toewerkt voor onze aandacht te staan
(zie o.a. Gen. 1; Jes. 11:6-10; Eze. 37;
Efe. 2:15; Kol. 1:15-17; 2 Pet. 3:13; Opb.
21:1-5). We horen de echo van deze
stem: ‘Alles maak ik nieuw!’ Zo wordt
het verhaal van ons leven opgenomen in
Gods grote verhaal van zijn scheppende
en herscheppende werk. Alles is anders
geworden: van vleselijk zijn we

Daarom ook is iemand de
één met Christus is, een
nieuwe schepping. Het
oude is voorbij, het nieuwe
is gekomen. Dit alles is het
werk van God.
2 Korintiërs 5:17-18

geestelijk, van zondaars zijn we heiligen,
van vijanden van God zijn we kinderen
van God, van slaven van Christus zijn
we vrienden van Christus geworden. We
waren ten dode opgeschreven maar nu
voor het eeuwige leven bestemd!
Alles nieuw
De vraag dringt zich op: ‘Is dit alles
zintuiglijk waarneembaar?’ Want er is
nog zoveel zonden en duisternis
zichtbaar en ervaarbaar in ons leven.
Aan de ene kant moeten we zeggen:
‘Nee’. Want het nieuwe leven is niet zo
voorhanden als bijvoorbeeld het geld in
onze handen of de stoel waarop we
zitten. Kolossenzen 3:3: ‘Uw leven ligt
met Christus verborgen in God.’ Maar
ook moeten we ‘Ja!’ zeggen: in Christus
is dit een ervaarbare en zichtbare
realiteit, niet alleen later, ook nu al!
In Christus
Voordat we weer focussen op onze
(negatieve) ervaring, moeten we luisteren
en kijken naar Gods openbaring. Leven
in eenheid met Christus is de bron van
het een nieuwe schepping zijn. Door
geloof in hem en door de doop ís dit
realiteit (‘staat’, ‘positioneel’); door te
leven in verbondenheid met Christus
wórdt dit steeds meer realiteit (‘stand’,
‘praktisch’). Paulus wijst met ‘daarom’
terug naar vers 14-15: Christus is
gestorven én opgewekt! De dood is door
Christus overwonnen! We zíjn door
Christus verzoend met God! De
‘verkondiging van de verzoening’ heeft
als speerpunt: dankzij de verzoening is
alles nieuw.
Het oude voorbij
Paulus is zeer uitgesproken: het oude is
voorbij! Zeker, het is ook nog actief:
kwaad, zonde, duivel, duisternis - rond
de levende Heer misschien wel sterker
dan ooit. Maar de genadeslag is
toegebracht! In geloof rekenen we niet
meer met wat voorbij is, maar met
gekomen is en wat komen gaat. Het is
een groot kwaad in christenlevens als we
geboeid zijn door en gefocust op de
zonde, de ellende. Onze focus moet
Christus zijn! Wij moet alle beschikbare
aandacht richten op de nieuwe dingen
die gekomen zijn, om vervolgens te
merken dat het oude steeds meer zijn
aantrekkingskracht op ons verliest: we
krijgen er steeds meer een hekel aan, we
gaan het steeds meer haten en
ontvluchten. Het is echt een radicaal
nieuw begin: Efeziërs 2:1-10.

Nieuw leven
Om het nieuwe-schepping-zijn steeds
meer te leven, drie gedachten (want
vernieuwing van ons leven ontstaat uit
vernieuwing van ons denken):
1. Leef vanuit de verzoening door
Christus (Jezus is onze gekruisigde
Heer): onze zonden zijn vergeven.
Dat is een feit! De verzoening met
de Vader is de basis voor de
vernieuwing.
2. Leef vanuit de opstanding van
Christus (Jezus is onze opgestane
Heer): we moeten niet op heuvel
Golgota blijven steken maar naar de
tuin van Pasen toe! De levende
Zoon spreekt nu eeuwig de
woorden: ‘Alles maak ik nieuw!’
3. Leef vanuit het aanschouwen van
Christus (Jezus is onze glorierijke
Heer): 2 Korintiërs 5:17 is niet ver
verwijderd van 2 Korintiërs 3:18.
De Geest gebruikt de glorie van
Christus als bron voor ons leven als
nieuwe schepping.

Voor een geloofsgesprek…
1.
2.

3.

4.

5.

Lees 2 Korintiërs 5:11-21. Welke
trefwoorden uit dit gedeelte zijn
belangrijk voor jouw geloofsleven?
Herken je het ongeloof: ‘Ik zie er
toch niets van, van die nieuwe
schepping’? Hoe kunnen we onze
ervaring en Gods openbaring (in 2
Korintiërs 5:17) met elkaar rijmen?
Hoe kan het dat we, als het gaat
om de vernieuwing van ons leven
(meer liefde, meer kracht, meer
Geest, meer dienstbaarheid, meer
nederigheid, meer trouw, meer
passie, meer kwetsbaarheid,
meer…), vaak niet zo veel verder
komen?
Spreek met elkaar door over de
betekenis van dit gebed
(geïnspireerd door de IKEAfilosofie maar daar tegelijk de
tegenhanger van): ‘Oh God, design
my life!’
Hoe kunnen we elkaar in de
gemeente helpen om te geloven in
de nieuwe schepping?

