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Psalm 36:10
Van u komt het leven,
van u komt het licht.

(Kolossenzen 3:1)
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Je bent opgewekt. Sta dus op!
We vieren Pasen door een inspirerende zin van Paulus op ons in
te laten werken. Deze zin: “
Als u nu met Christus uit de dood
bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus
zit aan de rechterhand van God.
” Want de Heer is waarlijk
opgestaan! En dat betekent dat wij als opgewekte mensen
kunnen leven.
Nu u bent opgewekt...
Paulus zegt tegen de Kolossenzen dát ze zijn opgewekt. Hier
klinkt geen oproep om opgewekt te worden. Dit is een
constatering, een feit, een gegeven. Wie (door de doop) met
Christus is verbonden, ís opgewekt en hééft de dood achter
zich gelaten. Dat is Gods krachtige werk door zijn Geest in onze
levens. Het ‘als’ klinkt dus niet als een voorwaarde of als een
soort ‘slag om de arm’. Beter is het om het zo te zeggen: ‘Nu u
met Christus bent opgewekt...’. Want met Pasen is er écht iets
nieuws begonnen. Er is een nieuwe wereld open gegaan vol
nieuwe mogelijkheden. Pasen is echt een deur die open gaat.
“Pasen gaat over de wilde verrukking van Gods creatieve
kracht. Het gaat over de echte Jezus die uit een echt graf komt
en een begin maakt met Gods echte nieuwe schepping” (Tom
Wright). Pasen is: een nieuwe lente, een nieuw geluid, een heel
nieuw leven. Het kán nu!! Dat is het goede nieuws van Pasen.
Het kán nu!! Er is een nieuwe wereld vol kansen. Grijp die!
Streef naar wat boven is
Omdat we opgewekt zijn (door Gods werk in ons leven) klinkt
er een oproep om te ‘streven’. Dat gaat dus over inzet, in actie
komen, iets doen. Christenen zijn ‘strebers’ (en dan niet in de
negatieve, ‘eerzuchtige’ betekenis die dit woord vaak heeft):
‘ambitieuze mensen die vooruit willen komen en daar alles
voor doen’. Streven is: focus hebben, doelgericht bezig zijn, je
hart ergens op zetten, je ergens naar uitstrekken. Het heeft de
klank van ‘zoek eerst het koninkrijk van God (Mat 6:34). Het is

wat die man doet die een verborgen schat vindt, of de
koopman die een uitzonderlijk waardevolle parel vindt
(Matteüs 13:4446). Met ‘wat boven is’ wordt niet bedoeld dat
we met onaardse, ‘geestelijke’ zaken bezig moeten zijn, los van
deze wereld. Het gaat om: Gods koninkrijk dat van boven komt
maar beneden is, op aarde zoals in de hemel. Pasen betekent
juist dat boven beneden werkelijkheid is geworden, de hemel
op aarde in Jezus Christus. Het gaat om ‘hemelse zaken’, om
alles wat eeuwigheidswaarde heeft: liefde, leven, licht,
vriendelijkheid, vrijheid, vrede. De uitdrukking ‘wat boven is’
helpt ons om echt réchtop te gaan staan en onze armen uit te
strekken naar wat God geeft. ‘Als mensen uitstappen in geloof,
zijn ze daarna nooit meer hetzelfde. Hun aanbidding is nooit
meer hetzelfde. Hun wereld is nooit meer hetzelfde. Dat geldt
ook voor jou. Vanaf dit moment, gedurende de rest van je
leven, zal jouw God groter worden, telkens wanneer je op hem
vertrouwt, wanneer je probeer zijn wil te onderscheiden, zijn
roeping voor je leven, en daar gehoorzaam aan bent’ (John
Ortberg).
Waar Christus zit
Opstaan betekent altijd: je uitstrekken naar Christus. Daar is
de Kolossenzenbrief vol van: ‘Christus is alles in allen’ (3:11);
‘De werkelijkheid is Christus’ (2:17); Christus is uw leven’
(3:4); ‘Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van
wijsheid en kennis verborgen liggen’ (2:23). Hij is aan Gods
rechterhand, wat betekent dat hij alle macht heeft in hemel en
op aarde. Christus is Heer en Koning: ‘alles is door hem en
voor hem geschapen’ (1:16). De woorden nemen ons al mee
naar hemelvaart. ‘U voer voor onze ogen ten hemel en we
keerden bedroefd terug om u terug te vinden in onze harten’
(Augustinus). ‘Je kunt mijn hand wel loslaten, want ik kan je
iets beters geven dan mijn hand in de jouwe. Ik kan mijn hart
in het jouwe leggen’ (Tim Keller).

Voor een geloofsgesprek
1. Jij bent met Christus opgewekt.
Waar merk je dat aan?
2. ‘Pasen gaat over de wilde
verrukking van Gods creatieve
kracht.’ Praat daar eens over
door.
3. Waar zet jij je hart op? Waar
span jij je voor in? Waar streef jij
naar?
4. ‘Wat boven is’. Wat is dat
concreet?
5. Hoe strek jij je uit naar
Christus? Hoe blijft je focus op
hem gericht?
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