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Met Christus verborgen in God
Het geheim van je leven (Kolossenzen 3:3)
De doop draagt een diep geheim in zich. Dat geheim gaat over
verbinding, vrijheid, vergeving, vreugde. Het gaat over een
geborgenheid die tegelijk een verborgenheid is. Kolossenzen 3:3
geeft woorden aan het diepe geheim van de doop. Woorden om
op te bergen in je hart zodat je er steeds op terug kunt grijpen.
U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus
verborgen in God. 
(NBV)
Er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft.
Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van
God. 
(BGT)
Ik ben immers gestorven
Zeg je dat na: ‘Ik ben gestorven’? En wat bedoel je daar dan
eigenlijk mee? Paulus grijpt hier terug op 2:12: ‘Toen u
gedoopt werd bent u immers met hem begraven’. De doop, hét
symbool (logo) van het christelijk geloof, zegt dat we gestorven
en begraven zijn met Christus. Dat gaat niet over de fysieke
dood, maar hierover: dat we zijn bevrijd van het oude leven
dat vol is van liefdeloosheid, haat, bitterheid, gebondenheid.
Dat heeft allemaal geen macht meer over ons. Maar is dat zo?
Vaak ervaren we dat het oude leven ons toch nog in zijn greep
houdt. Wat vallen we onszelf daarin vaak nog tegen. Er is van
alles buiten Christus wat nog steeds macht over ons heeft.
Toch zegt de doop: niets heeft meer macht over jou. En tegelijk
worden we opgeroepen (3:59) om wat aards is te laten
afsterven: verkeerde verlangens, woede en drift. ‘Weg met je
woede, je kwaadheid en je slechte gedachten over een ander’
(3:8, BGT). ‘U bent gestorven. Sterf daarom elke dag!’ Dat is de
betekenis van gedoopt zijn.

Mijn leven
De doop gaat over gestorven zijn én tot leven (
zoée
)
komen,

over de oude wereld die geen macht meer heeft over ons en
Gods nieuwe wereld (het koninkrijk van God) waar Jezus Heer
is: ‘Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid’
(Joh. 10:10). Als we antwoord geven op de vraag ‘Hoe ziet
jouw leven eruit?’ dan vertellen we iets over ons werk, gezin,
relaties, hobbies, ontspanning, studie, cursussen enzovoort.
Maar vanuit de doop gaan we anders aankijken tegen ‘ons
leven’. Het leven wat er echt toe doet, het leven van Christus
(Christus zelf: Kol. 3:4), is verborgen in God.
Verborgen in God
Verborgen: dat leven draagt iets van een geheim, een mysterie
in zich. Een Duitse theoloog (J.A. Bengel, 18e eeuw) heeft eens
gezegd: ‘De wereld kent Christus niet, en ook de christen niet.
Sterker nog: zelfs christenen kennen zichzelf niet ten volle.’
Dat is een diepe en belangrijke gedachte: we kennen ons
levenalschristen niet ten volle, omdat het verborgen ligt in
God (zoals een schat in een schatkist). Verborgen betekent
tegelijk ook: geborgen én veilig. Maar het blijft een geheim, een
Geestelijk mysterie, omdat het zo vol luister en grootheid is
(vgl. 4:4). We delen nu al in de luister van God en Christus,
maar die is er op een verborgen manier, zoals het koninkrijk
van God echt aanwezig is en toch niet zomaar voor het
oprapen ligt. Een geheim moet je niet uiteenrafelen.
Met Christus
Dit geheim is nauw verbonden met Christus die alles is. Bij het
avondmaal zeggen we: ‘wij zoeken ons leven buiten onszelf in
Christus’. Dat zeggen we ten diepste ook bij de doop: ‘niet ik
leef, maar Christus leeft in mij’ (Gal. 2:20). Dit is het geheim
van de Geest.

Voor een geloofsgesprek
1. Wat valt jou het meest op in
Kolossenzen 3:3?
2. Wat is voor jou vandaag de
betekenis van jou doop (hoe lang
geleden die misschien ook al
plaats vond)?
3. Zeg je het na: ‘Ik ben immers
gestorven’? Wat betekent dat
voor jou?
4. Herken je dat jouw (echte)
leven verbórgen is? Of is dat je
misschien te vaag?
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