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Waar komen liefde, wijsheid en inzicht vandaan?
(Kolossenzen 1:8-9)
Op de achtste dag van de viftigdagentijd (op weg van Pasen naar
Pinksteren) lezen we het begin van de Kolossenzenbrief. We doen
dat alsof deze brief aan ons, de geloofsgemeenschap van de
Plantagekerk, is geschreven. We zullen merken hoe bemoedigend
dat is en hoe ons verlangen groeit om dichtbij Christus te komen,
te zijn en te blijven.
Christus is alles
Het hart van de brief klopt in de gerichtheid op Christus die
alles is (3:11)! Dat zien en ervaren was voor de Kolossenzen
belangrijk omdat er een dwaalleer was binnengeslopen
(2:8,1823) die zei: ‘Christus is niet genoeg! Je hebt andere
wetten, regels, voorschriften en tradities nodig.’ Steeds is de
beweging die de brief aan wil moedigen: naar Christus toe, die
alles is in allen en voor allen.
U gelooft in Christus
Paulus dankt aan het begin van de brief (niet voor
bezoekersaantallen, eigentijdse organisatie, goede
programma’s voor verschillende doelgroepen, mooie
gebouwen, maar) voor geloof, hoop, liefde (1:35):

u gelooft in Christus (
geloof
in de Zoon van God die het leven
is);

u hebt alle heiligen lief (
liefde 
die zich uit in verbondenheid
en werken van barmhartigheid);

u hoopt op wat in de hemel klaar ligt (
hoop 
op wat God
vanuit de hemel uitdeelt op aarde).
Het resultaat van bemoedigen (waar Paulus hier mee bezig is)
is: dat je gegroeid bent in geloof, hoop en liefde, dat je weer
een groter verlangen hebt om te geloven, te hopen en lief te
hebben. Paulus is ongelooflijk blij omdat het evangelie vrucht
draagt, overal in de wereld, ook in Kolosse. De kern daarvan: u
hebt gehoord van Gods genade en u begrijpt de ware betekenis
van die genade (1:56).

Liefde van de Geest
Paulus noemt (1:7) de naam van een medewerker (zie ook de
namen in 4:717): Epafras heeft belangrijk werk gedaan door
te onderwijzen. Hij heeft gezien wat de vrucht is: de liefde
(1:8)! Tegelijk wordt duidelijk waar die liefde vandaan komt:
van de heilige Geest! Als we als gemeente een liefdevolle en
bemoedigende gemeenschap willen vormen, is het dus heel
belangrijk dat we veel van de Geest verwachten. De liefde
komt niet uit onszelf: we moeten hopen op wat in de hemel
klaar ligt, waar Christus is (3:1).
Wijsheid en inzicht
Bijzonder is waar Paulus onophoudelijk voor bidt: dat we Gods
wil ten volle leren kennen. Hoe moeten we leven? Welke
keuzes moeten we maken? Waar gaat het allemaal om? Op dat
soort vragen zijn overal antwoorden te vinden. Maar wat is
Góds wil? We hebben daarvoor niet alleen de liefde van de
Geest nodig, maar ook zijn wijsheid en inzicht. Niet allerlei
(Joodse of gnostieke) wetten, tradities, gewoontes en rituelen
wijzen de weg, maar de heilige Geest van Christus. Het gebed
van Paulus leert ons hoe belangrijk het is dat we ons, voor het
kennen van de wil van God, laten leiden door te luisteren naar
het Woord van Christus én naar de Geest van Christus. Dan
draagt ons leven vrucht (1:1011).
3:16
Als we Gods wil willen leren kennen en als we een
bemoedigende gemeenschap willen vormen, laat dan (niet
Johannes maar Kolossenzen) 
3:16
onze leidraad zijn: “Laat
Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en
vermaan elkaar in alle wijsheid.” Woord en Wijsheid, dat is:
Christus en Geest. De opgestane Christus wil ons leiden door
zijn heilige Geest, en door zijn gaven van wijsheid en kennis (1
Kor. 12:8).
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Voor een geloofsgesprek
1. ‘Christus is alles’ staat
tegenover ‘Christus is niet
genoeg’. Waarin herken jij jezelf
het meest?
2. Hoe kunnen we in ons leven als
geloofsgemeenschap ‘Christus
Alles’ laten zijn?
3. Waar zie jij in de gemeente (of
de miniwijk) geloof, hoop en
liefde terug? Hoe kunnen we
elkaar hierin bemoedigen?
4. Liefde komt van de Geest.
Werkt de Geest in onze gemeente
of miniwijk?
5. Welke rol speelt de Geest als
het gaat om groei in wijsheid en
inzicht?
6. Hoe kan 3:16 een belangrijke
leidraad worden?
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