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Samen volledig toe groeien naar Christus...
...die alles in allen is (Efeziërs 4:15 en Kolossenzen 3:11)
Groei is een belangrijk thema voor ouders van pasgeboren
baby’s. De groei wordt de eerste dagen nauwkeurig bijgehouden.
En er zijn zorgen als er te weinig groei is. Ook voor kerk-zijn is
groei wezenlijk. Nu we als Plantagekerk samen een
bezinningstraject ingaan rond de vraag ‘Wat voor gemeente
willen we zijn?’ nemen we ons uitgangspunt in wat Paulus in zijn
brief aan de Efeziërs schrijft over groei naar Christus.
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en
elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem
die het hoofd is: Christus. (Efeziërs 4:15)
Toe groeien naar Christus
Hoe ziet dat er eigenlijk uit: toe groeien naar Christus? Je kunt
het vergelijken met twee geliefden die in hun relatie steeds
meer naar elkaar toegroeien. Of denk aan een veld vol
zonnebloemen: ze richten zich steeds weer op de zon waar ze
naar toe groeien. Paulus maakt duidelijk dat we in de kerk ons
steeds opnieuw op Christus moeten richten: hij is het hoofd
van de kerk, alleen vanuit hem valt alles op zijn plaats (Efe.
4:16).
Christus is alles
Paulus spreekt hier ook recht uit zijn eigen hart. Hij heeft
ontdekt dat Christus alles is. Zijn brieven zijn er vol van.
Kolossenzen 3:11: ‘Dan is Christus alles in allen!’ Filippenzen
3:8: ‘Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus
Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb
ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde
Christus winnen.’ Christus is onze wijsheid, redding,
verlossing, verzoening, barmhartigheid, heiligheid, onze weg,
onze waarheid, ons leven. Hij is dat alles in eigen persoon. Elke
naam en elke uitspraak van Jezus is een deur naar de ruimte

waarin we ontdekken en ervaren: Jezus is alles! Hoe meer we
naar hem kijken, hoe meer we ook op hem gaan lijken: groeien
naar Christus is ook groeien in Christusgelijkvormigheid
(vrucht van de Geest)!
Waarheid en liefde
Paulus noemt twee groeifactoren: waarheid en liefde. We
groeien naar Christus door liefdevol de waarheid te spreken en
de ware liefde te kennen en te koesteren. Waarheid is: dat God
bestaat en dat hij een God is die liefheeft, dat God ons
geschapen
heeft en een verlangen in ons heeft gelegd dat op hem gericht
is, dat ons leven gered wordt als we het toevertrouwen aan
Christus in wie Gods koninkrijk tastbaar wordt. Liefde is:
elkaar de waarheid zeggen, dat is Christus. De waarheid
spreken is dus dat we elkaar telkens weer vertellen dat God
liefde is. Elkaar liefhebben (het nieuwe gebod van Jezus: Joh.
13:34-35) doe je door te leven uit de waarheid: dat God door
Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft (2 Kor. 5:19).
Volledig en samen
Volledig betekent: in alle opzichten. Ons volledige bestaan
wordt aangeraakt (hoofd, hart en handen). Groei gaat over ons
karakter, onze reacties, onze belangstelling, onze keuzes. Groei
gaat over: geloof, hoop, liefde. Deze groei zal op aarde nooit af
zijn. En wat hebben we het nodig om hierin sámen te groeien
(Efe. 3:18-19): mét alle heiligen de liefde van Christus kennen.
Om te doen
1. Maak tijd voor het lezen en mediteren van de brief aan de
Efeziërs. Kies woorden en zinnen uit om in je hart te dragen.
2. Doe mee in ons gezamenlijke bezinningsproces: wees
deelnemer, geen toeschouwer.
3. Bid om (nieuwe) passie voor Christus en voor zijn kerk.

Bijbelgedeelten
Efeziërs 4:1-24
Kolossenzen 3:1-17
Filippenzen 3:1-16
Gespreksvragen
1. Welke rol speelt groei in jouw
leven? Op welke gebieden streef
je groei na?
2. ‘Christus is alles.’ Herken je dat
verlangen? Hoe probeer je te
groeien in dit verlangen?
3. Alleen Christus houdt ons als
kerk bij elkaar. Hoe doet hij dat?
4. Waaraan denk jij bij ‘waarheid’
en ‘liefde’? Hoe houden we die
twee met elkaar verbonden?
5. Hoe kunnen we meer sámen
optrekken in het ons richten op
Christus?
6. Welke namen of uitspraken
van Jezus raken jou speciaal?
7. Op welke manier ga jij je
verbinden met het gezamenlijke
bezinningsproces dat we als
Plantagekerk ingaan?
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www.josdouma.nl
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