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Vier de veelkleurigheid!
Kerk zijn naar Gods bedoeling
Efeziërs 3:10
Als het gaat over veelkleurigheid, denken we al snel
aan de veelkleurigheid van mensen, meningen en mogelijkheden (talenten) in de gemeente van Christus. Dat
is een veelkleurigheid die we aan de ene kant graag
vieren maar die we aan de andere kant ook moeilijk
kunnen vinden. In Efeziërs 3 wordt onze aandacht op
een andere veelkleurigheid gericht: niet die van ons,
maar die van de wijsheid van God.Want daar is de
kerk voor: om een etalage te zijn van de veelkleurige
wijsheid van God.
Het mysterie en de rijkdom van Christus
De ‘veelkleurige wijsheid van God’ is een synoniem voor
‘het mysterie van Christus’ (3:4) en ‘de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus’ (3:8). De kern van de betekenis van (de komst van) Christus is: alle mensen, ook
de heidenen, mogen nu delen in de genade en deel uit
maken van het ene lichaam (3:6). Dat is het evangelie
dat Paulus heeft gehoord en heeft verkondigd en dat het
eeuwenlang verborgen was geweest, hoewel het er al
vanaf het begin in zat: ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij’ (Gen. 12:3). Dit blijft een
mysterie (vgl. Kol. 1:25-27), een ondoorgrondelijk geheim, een rijkdom waarover je nooit raakt uitgedacht en
uitgepraat (vgl. Rom. 11:33). Maar hoe krijg je die veelkleurige wijsheid nu in beeld (zonder ooit te denken dat
je alles precies weet: God is altijd weer groter…)? Dat
kan bijvoorbeeld door de namen van Christus één voor
één te spellen en de vraag te stellen: wat is in deze naam
Gods wijsheid? Denk aan namen als: lam van God,
leeuw, herder, Jezus, mysterie, leraar, opstanding, vredevorst, weg, beeld van God, ware wijnstok, etc. Onuitputtelijke en veelkleurige wijsheid!
Vorsten en heersers
Het is bijzonder dat hier niet de wereld als ‘publiek’
wordt genoemd van het bekend maken (van betekenis
voor missionair kerk zijn), maar de vorsten en heersers

in de hemelsferen. Wie zijn dat? Het zijn de vijandige
machten en antikrachten die om ons heen zijn. Ze zijn
reëler dan we denken (vgl. Ef. 1:20-21; 6:12; 1 Kor.
15:24-26). Er is een onzichtbaar maar wel heel echt gevecht aan de gang tussen licht en duisternis, op leven en
dood. Er is een geestelijke strijd waarin de kerk verwikkeld is en waarin de kerk de taak heeft om temidden van
de duisternis zichtbaar te maken dat God licht is!
De kerk als etalage
De kerk loopt soms het gevaar een gezelligheidsvereniging te worden met voor elk wat wils of een goed gemanagede religieuze organisatie. Maar hier wordt de kerk
geroepen om een etalage te zijn van Gods veelkleurige
wijsheid. De wijsheid van Gods plan moet zichtbaar
worden door aan de tegenkrachten te laten zien dat het
werkt: Gods nieuwe mensheid, het koninkrijk op aarde
zoals de hemel, licht en liefde en leven zoals je nergens
kunt vinden. De kerk is geroepen om een demonstratie
te zijn van het licht van God dat in vele kleuren uiteenbreekt.
Kenmerken van de kerk
Een kerk die aan deze roeping wil beantwoorden is:
1. een luisterende kerk: telkens opnieuw moeten we
als gemeente het veelkleurige evangelie in al haar
schakeringen horen;
2. een veelkleurige kerk: deze veelkleurigheid moet
een afspiegeling zijn van Gods wijsheid en zich uiten
in een veelvormigheid van karakters, passies, talenten, taal, muzikaliteit. Want we aanbidden een full
color God;
3. een biddende kerk: als we staan in een geestelijke
strijd, is gebed ons sterkste wapen. ‘Heer, leer ons
veelkleurig bidden, leer ons uw veelkleurigheid te
zien en te weerspiegelen in een wereld die vaak grijs
en grauw is, en leer ons kleur bekennen: alleen in
Christus is het licht!’

Om te lezen
Kolossenzen 1:24-2:3
Efeziërs 3:1-13
Efeziërs 3:14-20
Efeziërs 6:10-20
Romeinen 11:33-36
Voor een geloofsgesprek
1. Wat treft je speciaal in Efeziërs
3:1-13?
2. Welke namen van Christus bevatten voor jou speciaal iets van
Gods veelkleurige wijsheid?
3. Waar zie jij de geestelijke strijd
waarin de kerk verwikkeld is?
4. Hoe kan de gemeente van Christus steeds meer etalage worden
van Gods veelkleurige wijsheid?
5. Welke rol speelt veelkleurig gebed
in het kerkelijke leven?
Om te bidden
U wilt dat waarheid mij vervult, u leert
mij wijsheid, diep in mijn hart. (Psalm
51:8)
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