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Preek 

Gemeente van Christus, 

Hier in de kerk en thuis, en jullie als doopouders in het bijzonder, 

 

Het is altijd weer iets bijzonders: de Doop! 

Want wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat betekent de Doop? 

Stel je voor dat Noah of Tess dat later vragen, wat zeggen jullie 

dan? In ons gesprek gaven jullie al mooie antwoorden. Dat ze zijn 

voorgesteld aan de gemeente en er helemaal bij mogen horen. Dat 

ze bij het verbond van God horen. Dat ze in Gods hand gelegd zijn. 

Dat Hij voor hen wil zorgen, wat er ook gebeurt. En van jullie kant: 

dat jullie hebben beloofd hen op te voeden vanuit deze basis. 

Van het christelijk geloof. Hen dat voor te leven, elke dag! 

Dat zijn allemaal prachtige antwoorden… 

 

Als je het Paulus zou vragen, zou hij het weer anders vragen. 

In deze brief herinnert hij een paar keren aan de Doop. In het 

gedeelte dat we vandaag lezen, noemt hij het niet. Maar hij denkt 

er wel aan. En hij geeft een verassend antwoord op die vraag: wat 

betekent de Doop? Hij zegt: het betekent dat je deelt in Gods 

geheim, in Zijn mysterie…  

Nu hebben geheimen en mysteries een enorme aantrekkings- 

kracht. Deze coronatijd is de tijd waarin de complottheorieën het 

goed doen. Mensen proberen het geheim van het virus te ontrafelen 

– en de ene theorie is nog wonderlijker dan de andere. Die nieuws-

gierigheid naar geheimen en mysteries is van alle tijden. Dat was 

ook in Paulus’ dagen al zo. Sterker nog, er waren in die tijd 

godsdiensten die zo heetten: mysteriegodsdiensten.  

Dat moet ik even uitleggen. De officiële godsdienst was de 

staatsgodsdienst. En daarin speelden de Griekse en Romeinse goden 

natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook de keizer! De keizer was de 

heer, de kurios. Maar daarnaast ontstonden andere godsdiensten. 

En die legden veel meer nadruk niet op het collectief (wij samen) 

maar op het persoonlijk (wat ik weet). Dat waren de 

mysteriegodsdiensten. En hoe komen ze nu aan die naam?  

Omdat het er geheimzinnig aan toe ging. Wat die godsdienst nu 

precies leerde wist eigenlijk niemand. Dat kwam je pas te weten 
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als je lid werd. En dan moest je worden ingewijd. Heel geheim-

zinnig allemaal. En dan werd het mysterie aan je onthuld. 

Dan mocht je het weten. Maar wel: mondje dicht…! 

Je mocht het niet doorvertellen! 

 

Nu is het bijzonder dat Paulus dat woord ‘mysterie’ in deze brief 

vaak gebruikt. In dit stukje maar liefst drie keer. In andere brieven 

doet hij dat veel minder vaak. Kennelijk was dat iets dat in Kolosse 

(en Laodicea) leefde. Mensen die ermee te maken hadden. Daarom 

legt Paulus het evangelie uit met een woord dat ze kennen. 

Soms hebben mensen vandaag ook dat gevoel bij het christendom. 

Dat het een mysterie is. Bijna een sekte. In ieder geval voor een 

clubje mensen die zijn ingewijd. Een soort geheime kennis hebben 

die anderen missen. Dat is nu precies wat Paulus níet wil zeggen!! 

 

Waarom is de boodschap van God een geheimenis? 

Omdat het eeuwenlang niet bekend was. Toen was het nog niet 

onthuld. Maar – zegt Paulus – nu wel! Nu heeft God het doek eraf 

gehaald. Het geheim is onthuld! En Paulus benadrukt hoezeer hij 

zich inzet om dat mysterie overal en aan alle mensen te vertellen.  

 

En wat is dan het mysterie? Paulus legt het twee keer uit. In 2:2 

zegt hij het in één woord: Christus! Het mysterie is Christus! In 

Hem heeft God helemaal laten zien wie Hij is en hoe Hij is! Het  

is de kortste samenvatting waar het christelijk geloof over gaat:  

Christus! Dat is mooi om te onthouden. Ook voor de opvoeding. 

Uiteindelijk is wat je kinderen hoeft te leren en mee te geven  

niet ingewikkeld. Het is samen te vatten in één Naam. 

De Naam van Christus… 

De tweede keer dat Paulus uitlegt wat Gods mysterie inhoudt 

noemt Hij de Naam van Christus ook. Maar nu voegt hij er iets aan 

toe: Christus is in u! Of nog korter: Christus in u! In het Grieks staat 

dat ‘u’ in het meervoud: Christus in jullie! Paulus denkt aan de 

gemeente, aan de kerk. Het lichaam van Christus noemt hij dat 

vaak. Het geheim van God, Zijn plan met de wereld is dit: dat 

Christus in Zijn lichaam woont, in ons als Zijn gemeente! 
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Ik hoop dat je merkt hoe Paulus dat woord ‘mysterie’ een draai 

geeft. Het is niet langer geheimzinnig meer. Het is een mysterie 

dat onthuld is. En waarvan ook iedereen mag weten! God stelt ook 

geen voorwaarden vooraf. Daarom is het zo mooi dat we dit 

gedeelte lezen in een doopdienst.  

Hoe deel je in Gods geheimenis? In de mysteriegodsdiensten van 

toen waren daar allerlei voorwaarden aan verbonden. Zoals er ook 

vandaag allerlei religies op de markt zijn die je willen leiden tot 

(let op de woorden) hoger of dieper inzicht. De kern is: daar moet 

je zelf veel aan doen. Je moet inzicht krijgen, je moet offers 

brengen, je moet bewuster worden van jezelf.  

En noem maar op.  

Maar het mysterie waar Paulus het over heeft, is anders. 

Omdat Christus anders is. De beweging is omgekeerd. Niet wij  

naar Hem. Maar Hij naar ons! In onze ellende, in onze nood, in onze 

zonde. Daarom is een Doopdienst zo’n hoopvolle gebeurtenis. Het is 

veel meer dan vertederend omdat er kleine kindertjes bij zijn. Het 

herinnert ons eraan dat we alles, maar dan ook alles aan God te 

danken hebben. Aan Zijn genade. Aan Christus’ kruis! 

 

God stelt geen voorwaarden vooraf… 

Daarom mogen Noah en Tess delen in dat mysterie. 

Ook zij hebben Christus nodig! Zijn liefde en genade. Net als wij 

allemaal. Geen voorwaarden vooraf dus!  

Maar Paulus spreekt wel degelijk over groei. Zelfs over groeien naar 

volmaaktheid. Niet als voorwaarde om bij God te mogen komen. 

Maar andersom: als Hij je leven aanraakt, dan ga je groeien! 

En dan wil je dat ook. Niets liever dan dat… 

 

En hoe groei je dan? 

Hoe leer je het geheim van Gods liefde steeds meer kennen? 

Paulus heeft het in dit stukje over ‘waarschuwen’ en ‘in alle 

wijsheid onderrichten’. Het is eigenlijk waar het ook op neer komt 

bij opvoeding. De weg wijzen. En dat probeer je dan met wijsheid 

te doen. Maar ook terechtwijzen, corrigeren hoort erbij… 
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En de vraag is: doen we dat? In de opvoeding? 

Maar ook: laten we dat toe bij onszelf? 

Dat je soms gecorrigeerd wordt… 

 

Voor Paulus is het een voorwaarde om te groeien, naar Christus 

toe. En als je denkt aan Jezus’ woorden zelf, hoor je hetzelfde. Hij 

heeft het over ‘snoeien’ in Johannes 15. Soms moet er iets uit je 

leven weg, omdat het Gods liefde in de weg staat… 

 

Dat geeft een heel ander perspectief op je leven. 

Dan is geloof niet iets extra’s, iets dat erbij hoort. Maar iets dat je 

hele leven doortrekt en kleurt. Dat merk je aan het woord ‘lijden’ 

in dit gedeelte. Paulus zegt dat hij blij is dat hij voor de 

Kolossenzen lijdt.  

En dat hij zo iets aanvult aan het lijden van Christus. Niet omdat er 

aan het lijden van Christus iets zou ontbreken. Integendeel. Dat is 

juist wat we in het Avondmaal mogen vieren. Hij voor mij… 

Het idee is anders. Dat Paulus zozeer met Christus verbonden is, 

dat zelfs het lijden dat hij ondergaat verbonden is met het lijden 

van Christus. Alsof Christus zelf mee lijdt in Paulus’ lijden. Zoals 

Paulus schrijft in een andere brief: als één lid lijdt, lijden alle 

ledematen…  

 

We beleven een ingewikkelde tijd.  

Allerlei vragen borrelen op. Maar hier worden we uitgedaagd. 

Zou het mogelijk zijn om deze tijd – met alle onzekerheid en pijn 

van dien – veel meer te beleven vanuit Christus. Zouden we het 

bijvoorbeeld veel meer kunnen zien als geboorteweeën… 

Geboorteweeën van Gods toekomst… 

De nieuwe hemel en aarde… 

 

Delen in het mysterie. De boodschap van de Doop is duidelijk! 

Iedereen mag er in delen. God deelt Zijn schatkaart uit. Maar het is 

wel onze opdracht om op zoek te gaan. Om te leven vanuit die 

rijkdom die ons geschonken is in Christus! 

Wie Hem vindt, die is schatrijk! 

Amen. 


