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Gemeente van Christus,
** praten over de kerk?
‘En, hoe bevalt het in Schildwolde?’ Gisteren overkwam het me drie keer dat iemand mij
ernaar vroeg. En als er wat tijd is voor een gesprek dan gaat het over de kerk, over dominee-zijn, over de gemeente of over het Groningse platteland. En wees niet bezorgd: ik
kan van harte een positief antwoord geven. Het bevalt ons prima in Schildwolde.
Afgelopen donderdag keken we in de kerkenraad nog eens terug naar de gedeelde zegeningen en gedeelde zorgen, die een aantal jaar geleden op een rijtje gezet zijn. Het was
goed om dat nog eens te bespreken. En te ontdekken dat er ontwikkelingen zijn, positieve en minder positieve.
‘Dit is geen kerk’, stond er vorige week op de beamer. Met een foto van dit kerkgebouw
erbij. Een prikkelende plaat van de Taakgroep Evangelisatie om er aandacht voor te vragen dat het niet gaat om een gebouw of een organisatie. Maar dat het gaat om het goede
nieuws van Jezus Christus. Die ons verandert, die ons aan elkaar verbindt, die ons een
missie geeft om dat nieuws als een licht in de wereld uit te dragen. En in alle kerkelijke
en christelijke activiteiten te letten op gastvrijheid.
In deze dagen vergadert de generale synode over het rapport M/V in de kerk. Waarin
het gaat over de vraag of ook vrouwen in het ambt kunnen dienen. Een onderwerp dat
veel discussie oproept. Veel mensen hebben er inmiddels iets over geschreven of gezegd.
Praten over de kerk, we doen het op allerlei manieren. En dan heb ik het nog niet eens
over de momenten waarop mensen met elkaar praten. Over gebeurtenissen in de kerkdienst. Over ervaringen met kerkmensen. Over verschillen tussen kerken. Over je gevoel
bij je eigen gemeente.
** Paulus leert ons bidden
Paulus leert ons bidden voor de gemeente. Bidden we net zoveel voor de gemeente als
we over haar praten? Ik ben ervan overtuigd dat dat merkbaar zou zijn. Begrijp me niet
verkeerd: Het is absoluut niet fout om over de kerk te praten. Dat kan natuurlijk wel op
een verkeerde manier gebeuren, maar het is ook heel nodig. Maar bidden voor de gemeente is nog iets anders. Iets dat niet kan ontbreken bij alle praten en nadenken.
Paulus begint zijn brief aan de gemeente in Kolosse met een gebed. Hij dankt God voor
het geloof in de gemeente en de liefde die de Heilige Geest in de gemeente geeft. En hij
bidt of de gemeente mag groeien in de kennis van Gods wil. Zo begint hij de brief aan een
gemeente waar hij zelf nog nooit geweest is. Met een gebed. En als je de andere brieven
van Paulus leest, dan zie je dat hij dat bijna altijd doet. Hij begint met een gebed. Dankzegging en voorbede. En daarna snijdt hij in zijn brieven allerlei andere onderwerpen
aan. Maar hij begint met bidden. En volgens mij leert hij ons daarmee een geestelijke
houding. Een geestelijke houding ten opzichte van de kerk. Ten opzichte van elkaar. Ten
opzichte van je leven. Die houding begint met gebed. Zet alles wat je vindt, alles waar je
misschien kritiek op hebt, alles wat je tegenvalt, onder het voorteken van het gebed. Een
heel positieve insteek. Vanuit geloof, hoop en liefde. Broodnodig in de werkelijkheid.
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Praten over de kerk. Of bidden voor de gemeente. Er is nogal een verschil. Bij ‘praten
over’ kun je zelf op afstand houden. Maar bij ‘bidden voor’ gaat je eigen hart open. Dat
geldt zowel voor dankzegging als voor voorbede. Waar zou je de Heer voor willen danken? Dat doe je voor die zaken in de gemeente, waar je ook blij mee bent. Waar zou je de
Heer voor willen bidden? Dat doe je voor de dingen die je echt belangrijk vindt.
Paulus begint zijn brief aan de gemeente van Kolosse met gebed. Dankzegging en voorbede. En hij leert ons daarmee een geestelijke houding bij ons praten en nadenken over
de kerk. Die begint bij danken en bidden.
** bidden om kennis
Wat zal ik dan bidden? Het zou best interessant zijn om aan u te vragen: wat zou u de
Heer willen vragen voor onze gemeente? Zou je bidden om meer verbondenheid? Of
meer vrijheid? Zou je vragen om meer gastvrijheid? Of meer kerkgang? Dat onderzoekje
heb ik niet gedaan. Maar zelf zou ik niet direct als eerste noemen wat Paulus doet. Hij
schrijft: ‘Wij bidden voortdurend dat u Gods wil ten volle mag leren kennen.’ Paulus bidt
als eerste om groei in kennis van Gods wil. Dat heeft topprioriteit voor de gemeente van
Kolosse. Hoe zit dat voor de gemeente van Schildwolde?
Het kan natuurlijk zijn dat Paulus voor onze gemeente iets anders zou bidden. Maar toch
is het goed om stil te staan bij zijn voorbede voor Kolosse. God spreekt ook ons daarmee
aan. Maar dan moet ik er wel iets bij uitleggen. Want bidden om kennis, dat klinkt niet
iedereen direct aantrekkelijk in de oren. We worden al zo bedolven onder kennis die we
moeten opdoen. De hoofden van de jongeren die met de eindexamens bezig zijn, zitten
propvol informatie. Kennis is toch niet alles? Het gaat toch om geloof, hoop en liefde?
Het christelijk leven is toch belangrijker dan de gereformeerde leer?
Kijk, met zullke gedachten zit je midden in de gemeente van Kolosse. ‘Kennis’ was daar
een gevoelig onderwerp. Gemeenteleden met een joodse achtergrond vonden gedetailleerde kennis van het OT belangrijk. Gemeenteleden met een griekse achtergrond maakten reclame voor een soort geestelijke kennis, een soort hogere filosofie voor ingewijden. In de gemeente deelden mensen elkaar in op basis van veel of weinig kennis.
Paulus bidt om het ten volle kennen van Gods wil. Dat gaat in dit geval niet zozeer om
Gods geboden. Het gaat ook niet direct om Gods plannen. Met Gods wil bedoelt de apostel hoe God ons aanspreekt in Jezus Christus. In heel zijn brief verstaat Paulus dat onder
de juiste kennis. Het ten volle kennen van Gods wil, dat is het kennen van de Heer Jezus
Christus. In Christus heeft God laten zien wat Hij wil: de verlossing van mensen. In Hem
laat God horen wat Hij wil: dat Christus door zijn Geest in mensen gaat wonen.
Het zal duidelijk zijn: het kennen van een persoon haal je niet uit een boekje. Je leert iemand kennen als je iemand ontmoet, iemand meemaakt, met iemand communiceert. Je
leert Jezus kennen, als je Hem ontmoet. Meestal door mensen heen. En je geraakt wordt
door zijn liefde. Bevrijdt wordt door zijn kracht. Je leert Jezus kennen als je hem meemaakt. In zijn nabijheid in je leven, zijn vrede in je persoonlijke omstandigheden. Het ten
volle kennen van Jezus Christus, dat is niet alleen topprioriteit voor de gemeente in Kolosse, maar wat mij betreft ook voor de gemeente in Schildwolde.
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** die kennis biedt geestelijk wijsheid en inzicht **
Christus leren kennen. Dat is geen informatie, die je op een harde schijf kunt opslaan.
Het is geen kennis, waar je examen in kunt doen, zodat je voor de rest van je leven gediplomeerd christen bent. Het gaat om een verbondenheid aan een persoon. Een diepe
verbondenheid met zijn leven en sterven. En een vertrouwelijke band met Hemzelf. Het
kennen van Christus is levende kennis. Paulus werkt dat uit. Het kennen van Gods wil
levert je in de eerste plaats ‘wijsheid en inzicht van Gods Geest’ op.
Wijsheid en inzicht door Gods Geest. Als je er even over nadenkt, zijn dat eigenlijk best
hele mooie gaven die God geeft. Die je heel goed kunt gebruiken voor je leven in deze
wereld. Calvijn heeft dat mooi toegepast. Wijsheid: het begrijpen van Gods Woord, die
wijsheid biedt voor de werkelijkheid van het leven. En inzicht: het begrijpen van de
werkelijkheid van het leven, in het licht van Gods Woord.
Ken je iemand, die volgens jou geestelijke wijsheid en inzicht heeft? Het is iemand goed
luisteren kan. Hoe gaat het echt met je? Het is iemand die liefde uitstraalt. Joh, ik waardeer je! Het is iemand die dicht bij Heer leeft. Ik zal voor je bidden! Het is iemand die
thuis is in Gods woord. Weet je wel wat Jezus daarover gezegd heeft? Het is iemand die
kan analyseren. Volgens mij, zit daar het probleem! Het is iemand die je een weg wijst.
Wat dacht je ervan om hierin de minste te zijn?
Het kennen van Gods wil levert je wijsheid en inzicht op. Daarvan zei Mozes: als de volken jullie geestelijke wijsheid zien, dan zullen ze zeggen: ‘Wat is dat volk wijs en verstandig!’ Als ik dat mag toepassen op ons gemeente-zijn vandaag: als in ons kerk-zijn
Jezus Christus centraal staat, dan levert dat niet alleen de gewenste wijsheid op voor
onszelf. Maar dan heeft dat ook uitstraling naar buiten. Daarom is het zo nodig voor onze
wereld, dat wij ons niet bezig houden met onszelf. Maar dat wij in het licht leven. Dat wij
ons laten vullen door de Geest van Jezus Christus. Dat wij als Christus rondlopen in deze
wereld, onderscheid maken tussen wijs en dwaas en met liefde de ander zoeken. Dat is
de wijsheid en het inzicht van de Geest, die je opdoet als je Jezus Christus leert kennen.
** gericht op een levenswandel **
Als je ouders met een leraar hebben gepraat, wil jij dan weten wat ze hebben besproken? Meestal wel, denk ik. En als ze het vertellen, zit je de volgende keer toch ander sin
de klas. Zoiets gebeurt ook bij Paulus. Hij bespreekt iets met God. Maar hij schrijft ondertussen wel aan de gemeente, wat Hij met God bespreekt. Zij moeten het weten. Want dit
gebed heeft ook een duidelijke boodschap. Namelijk dat de gemeenteleden gaan ‘leven
zoals past tegenover de Heer’. Dat is het gevolg van het ten volle leren kennen van Christus en de Geestelijke wijsheid om geloof en leven te verbinden.
In het kennen van Gods wil past geen onderscheid tussen theorie en praktijk. Als aan het
kennen van Christus geen christelijke levensstijl verbonden is, dan geef ik er geen cent
voor. Als er sprake is van onchristelijk gedrag, waarbij Gods geboden bewust genegeerd
worden, waarbij mensen elkaar veroordelen of uitstoten, dan mag je een vraagteken
plaatsen achter de echte verbondenheid met de Heer. Er zijn veel mensen in onze wereld
die zeggen: Ik weet wie Jezus Christus is, ik belijd Hem als mijn Heer, ik weet mij afhan4

kelijk van zijn verzoenend offer en ik vertrouw op zijn zorg. Dat zijn fundamentele uitspraken. Met dankbaarheid ontmoet je in zo’n persoon een broeder of zuster in de Heer.
Maar Paulus gaat nog een stap verder. Het echt kennen van Christus leidt tot een levensstijl, waar God blij mee is.
Mag ik zeggen, dat dit juist het doel is van het kennen van Jezus Christus? Misschien is
jouw doel ermee om gered te worden en in de hemel te komen. Maar Gods doel ermee
ligt iets iets anders. De Geest geeft je wijsheid en inzicht, zodat je leven verandert. Zodat
je je niet meer laat leiden door je eigen begeerten, maar door de liefde. Zodat je je niet
laat bepalen door wat mensen verwachten, maar door de vrijheid. Zodat ook jij nieuw
wordt. Hersteld naar Gods beeld. Een christelijk leven is geen extraatje. Iets waar je misschien aan toe komt als al je twijfels zijn overwonnen, en als je eindelijk er een beetje
energie en tijd voor hebt om erover na te denken. Het christelijk leven is ook geen vanzelfsprekendheid als je in een christelijk gezin bent geboren en in een christelijke omgeving bent opgegroeid. Daarom mogen ambtsdragers daarnaar vragen. Paulus legt een
sterke verbinding tussen het kennen van Christus en een leven die past tegenover de
Heer en die hem welgevallig is. Daarop is het kennen van Gods wil gericht.
** levenswandel: groei, kracht, dankbaarheid **
Praten over de kerk is iets anders dan bidden voor de gemeente. Paulus gaat ons voor in
gebed. Daarmee zet hij de toon voor kerk-zijn. Voor gemeente-zijn. Voor christen-zijn.
We proberen ons zijn gebed eigen te maken. De kern ligt in het steeds meer leren kennen van Jezus Christus. Dat levert wijsheid op voor het leven in deze wereld. En dat
wordt merkbaar in de praktijk. Ik wil dit gebed van Paulus nog één stapje verder volgen.
Want die christelijke levensstijl, waar Paulus voor bidt, daar schrijft hij nog een paar
belangrijke opmerkingen bij. En die zijn wel belangrijk.
Wij hebben het naar mijn inschatting niet gemakkelijk met onze christelijke levensstijl.
Misschien is daarom de brief aan de Kolossenzen voor ons wel belangrijker, dan je zo
zou denken. Paulus vult een de levensstijl ook in. Hier aan het begin van de brief nog niet
direct met heel concrete aanwijzingen. Maar wel met een paar hoofdlijnen. Wat is nu het
praktisch effect van het kennen van Christus? Drie hoofdlijnen noemt de apostel: het is
een leven in vruchtbare daden, in groeiende Godskennis en duurzame kracht.
Vruchtbare daden. Het goede dat u doet, wordt vruchtbaar voor de mensen om u heen.
Het doet de mensen goed als je vanuit je christelijke wijsheid meedenkt met hun vragen.
Natuurlijk wordt een christelijke bijdrage niet altijd op prijs gesteld. Je hebt soms echt
een andere insteek. Maar toch is de wijsheid van Gods Geest altijd bevrijdend en praktisch. Je daden zullen vrucht dragen.
Groeiende Godskennis. Je zult zelf meer van God ervaren. Een mooie verbinding legt
Paulus: het steeds meer leren kennen van Jezus Christus, doet je groeien in Godsbesef.
Omdat je groeit in vertrouwen en in respect voor God. In nederigheid en in dankbaarheid. En reken erop dat zulk besef van Gods aanwezigheid gevolgen heeft voor de keuzes
die je in je leven maakt.
En als derde hoofdlijn van een christelijke levensstijl: duurzame kracht. De kracht om
vol te houden en alles te verdragen. Je leert geduld, ook als het moeizaam gaat. Je verliest
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de moed niet, ook niet door tegenslagen. Je blijft trouw, ook als velen zeggen dat je er
beter mee kunt stoppen.
Vruchtbare daden, groeiende Godskennis en duurzame kracht. Drie hoofdlijnen van een
christelijke levensstijl. Het effect van het kennen van Christus. Het doel van Gods Geest.
** het blijft een gebed **
Bidden voor de gemeente. Het gebed van Paulus lijkt ook wel direct een gemeentevisie.
Met een bijbehorend stappenplan. Alles staat of valt met het leren kennen van Jezus
Christus. Dat brengt wijsheid, dat leidt tot een christelijke levensstijl die opvalt in de wereld.
Het zijn prachtige woorden. Is het te positief? Te mooi om waar te zijn? Blijft het boven
de realiteit zweven op het niveau van een visie, een beleidsplan? Nee toch niet. Want het
is een gebed. Dit is wat Paulus bidt voor de gemeente in Kolosse. En waarin hij ons voorgaat in ons bidden voor de gemeente in Schildwolde. En niet maar voor een klein stukje
van dit programma. Nee, zegt hij, wij vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen.
Vol van Christus, vol van de Geest, vol van de Vader. En met een gebed leg je het in de
handen van God. En verklaar je jezelf tegelijk bereid om bij de vervulling ervan ingeschakeld te worden.
Broeders ambtsdragers, laat dit uw gebed zijn voor de gemeente. Vader, geef dat zij ten
volle Christus leren kennen, groeien in geestelijke wijsheid en leren leven tot uw eer.
Vader, ik sta klaar om door u ingeschakeld te worden. Gebruik mijn dienst, mijn woorden en mijn daden om hen bij Christus te brengen en te houden.
Broeders en zusters, laat dit uw gebed zijn voor de ambtsdragers. Vader, geef dat zij ten
volle Christus leren kennen, groeien in geestelijke wijsheid en leren leven tot uw eer.
Vader, ik vertrouw mij toe aan het evangelie dat zij brengen. Ik laat mij door hen bemoedigen en meenemen. Ik ben bereid mij door hen te laten aanspreken.
Gemeente, laat dit ons gebed zijn voor de mensen om ons heen. Vader, geef dat zij ten
volle Christus leren kennen, groeien in geestelijke wijsheid en leren leven tot uw eer.
Vader, wat ik heb ontvangen, wil ik delen met anderen. Graag neem ik hen mee en heet
ik hen welkom, wie ze ook zijn. Tot uitvoering van uw plan.
Bij al ons praten over de gemeente, over de kerk, over kerkelijke ontwikkelingen of
kerkmensen. Vergeet niet te bidden voor de gemeente. Onophoudelijk. Laat het gebed
van Paulus de toon aangeven. Dat gebed verandert mensen, te beginnen bij jezelf. In het
kennen van Jezus Christus gaat een wereld voor je open. Een nieuwe wereld. Vol geloof,
hoop en liefde.
Amen
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