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Christus, het doel van alle bemoediging
Bemoedigen kun je leren (3)
Kolossenzen 2:2-3
Zo wil ik jullie bemoedigen en jullie in liefde bijeenhouden,
opdat jullie tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht
komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle
schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen (naar Kolossenzen 2:2-3).
Bemoedigen doet goed
Het doel van alle bemoediging in de gemeente is dat we meer
zicht krijgen op onze bronnen in Christus en zo meer dienstbaar zijn aan mensen in nood. Bemoediging is ‘gelukt’ als we
een groter verlangen hebben om Christus te kennen en dichtbij hem te leven. Paulus laat hier merken hoe belangrijk hij dat
vindt. Ergens anders schrijft hij: ‘Kinderen, zolang Christus
geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën
om u’ (Galaten 4:19).
Christelijk geloof als mysteriegodsdienst?
Eigenlijk is wat Paulus hier zegt best spannend. Als achtergrond bij de brief aan de Kolossenzen is het namelijk goed om
te weten dat in die tijd (1e eeuw na Christus) en cultuur de
zogenaamde mysteriegodsdiensten een belangrijke rol speelden. Deze godsdienstige gezelschappen hielden er ook een leer
met een geheimzinnig karakter op na. Alle eeuwen door zijn er
van die geheimzinnige gezelschappen geweest (denk aan Vrijmetselaars of Tempeliers, aan gnostiek en new age - alles wat
mysterieus en geheimzinnig is, heeft een enorme aantrekkingskracht). Alleen de ingewijden mochten deelnemen aan de
rituelen en behoorden tot een exclusief gezelschap dat zich
verheven wist boven de onwetenden. Tegen die achtergrond
zegt Paulus: wil je pas echt een geheim kennen (niet het soort
geheim dat je kunt ‘verklappen’)? Leer dan het Christusmysterie kennen! Dat is niet elitair bedoeld, maar laat zien dat het
christelijk geloof een heel eigen Geheim in zich bergt dat aan
iedereen bekend is gemaakt: Christus is Gods diepste gedachte!
Inzicht en kennis
Het is opvallend dat de bemoediging niet alleen te maken
heeft met liefdevolle verbondenheid (‘ik wil jullie in liefde bij-

eenhouden’) maar ook met inzicht en kennis (‘de volle rijkdom
van allesomvattend inzicht’). Bemoedigen betekent in Bijbelse
zin dat we elkaar zicht op Christus geven, elkaar Christus laten
zien. Hij is Gods mysterie (een belangrijk woord in de Kolossenzenbrief: 1:26-27, 2:2, 4:3) en bij hem valt altijd weer iets
nieuws te ontdekken. Het mysterie is altijd weer groter en
anders dan je dacht. Christenen zijn mensen die nooit verzadigd raken van het beter leren kennen van Jezus Christus. Zijn
geheim willen we zien, ervaren, voelen, ontdekken, met de
handen tasten. Hij is tenslotte niemand anders dan ‘ik ben die
ik ben’, echt God en echt mens.
Schatten van wijsheid
Wat hebben we vaak behoefte aan wijsheid als we keuzes moeten maken, als we ergens op moeten reageren, als we een
moeilijk gesprek moeten voeren. In het Christusmysterie
(Christus die door de Geest reddend aanwezig is on onze levens en zelfs in ons binnenste, Kol. 1:27) ligt alles verborgen
wat we nodig hebben: wijsheid, liefde, zachtmoedigheid, (een
woord van) kennis, vrijheid. Elkaar bemoedigen betekent elkaar helpen om te leren geloven en ervaren: ‘Christus is alles’
(Kol. 3:11).
Christus ontdekken
Het verlangen om te leren bemoedigen is dus tegelijk een uitnodiging om Christus te ontdekken, om steeds dieper onder de
indruk te raken van het Christusmysterie. We ontdekken:
 Christus in het Woord: God openbaart ons Christus
door Woord en Geest; (samen) bijbellezen is dé manier om
Christus te ontdekken.
 Christus in de kerk: de kerk is het lichaam van Christus,
hij is het hoofd; alles in de gemeente is vol van hem.
 Christus in de wereld: alles is door Christus en in
Christus geschapen (Kol. 1:16-17); Christus is Schepper.
 Christus in de naaste: hij komt ons ook tegemoet in de
mensen die we ontmoeten; hij kijkt ons aan door de ogen
van de broeder en de zuster én de mens in nood.
 Christus in onszelf: ‘Christus is in u, hij is uw hoop op
goddelijke luister’ (Kol. 1:27).

Om te lezen
Kolossenzen 1:1-23
Kolossenzen 1:24-2:5
Kolossenzen 2:6-3:4
Kolossenzen 3:5-4:6
Kolossenzen 4:7-18

Voor een geloofsgesprek
1. Welk woord spreekt jou het meest
aan in Kolossenzen 2:2-3?
2. Bemoediging heeft als doel: de
ander Christus laten zien. Ben je
het daarmee eens?
3. Wat betekent het voor jou dat
Christus Gods mysterie wordt genoemd?
4. Wat heb jij tot nu toe van Christus
ontdekt?
5. Welke Bijbelgedeelten over Christus zijn voor jou belangrijk?
6. Welke van de vijf genoemde
‘plaatsen’ waar we Christus kunnen ontdekken is voor jou de belangrijkste?
7. Wat is jouw belangrijkste leermoment rond het thema bemoediging?
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