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L a n g  l e v e  d e  k e r k !

T h e m a  3 :  D e l e n  i n  h e t  m y s t e r i e  

 Geheimen en mysteries hebben een enorme aantrekkingskracht. Deze coronatijd is de tijd waarin 

de complottheorieën het goed doen. Die nieuwsgierigheid 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 die opkwamen naast de officiële staatsgodsdienst.  

 Hoe kwamen die mysteriegodsdiensten aan hun naam? Omdat het er geheimzinnig aan toe ging. 

Wat die godsdienst nu precies leerde wist eigenlijk niemand. Dat kwam je pas te weten als je lid 

werd. En dan moest je worden ingewijd. Heel geheimzinnig allemaal. Pas dan werd het mysterie 

aan je onthuld. Maar je mocht het niet doorvertellen! Zo bleef het geheim. 

 Nu gebruikt ook Paulus dat woord ‘mysterie’ in deze brief. Kennelijk was dat iets waar de mensen in 

Kolosse (en Laodicea) mee 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. Alleen voor mensen die zijn ingewijd en kennis hebben die anderen missen.  

 Paulus wil allesbehalve geheimzinnig doen! Want waarom noemt hij de boodschap van God een 

geheimenis? Niet omdat het nu een geheim is, maar omdat het eeuwenlang niet bekend was. Maar 

nu is dat anders! Nu heeft God dat geheimenis onthuld. En Paulus benadrukt hoezeer hij zich inzet 

om dat mysterie overal en aan alle mensen te vertellen. Iedereen mag – ja, moet – het weten! 

 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! Uiteindelijk is wat je aan je kinderen, 

aan anderen die je ontmoet, mag vertellen 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 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 Zijn gemeente! 

1. Wat roept het woord ‘geheimenis’ of ‘mysterie’ bij je op?  

2. Waarom trekken geheimen nog altijd veel mensen aan? En wat kun je daar vanuit het christelijk 

geloof over zeggen? 

3. Voor Paulus is het zonneklaar dat wij enorm bevoorrecht zijn dat wij – in tegenstelling tot de 

gelovigen uit het Oude Testament – de Naam van Christus mogen kennen, omdat het mysterie 

is onthuld. Helpt dat inzicht je om de vragen en twijfels die jij en ik in onze tijd ook hebben te 

relativeren? Leg uit! 

4. “Christus in u (jullie)”. Zo kort vat Paulus Gods mysterie samen. Eigenlijk zeggen wij dat niet zo 

vaak op die manier: Christus in mij/ons. Als je dat even tot je laat doordringen, wat betekent dat 

dan voor je? 
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 Hoe deel je in dat geheimenis van God? 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. 

Maar het mysterie waar Paulus het over heeft, geeft daar een heel andere kijk op. 

 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 herinnert ons eraan dat we 

alles, maar dan ook alles aan God te danken hebben. Aan Zijn genade. Aan Christus’ kruis! Maar 

Paulus spreekt ook over groei. Zelfs over groeien naar volmaaktheid.  

 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’. Met andere woorden: correctie en 

onderwijs. Zo groei je verder naar Christus toe. Van daar uit gaan we begrijpen waarom Paulus zelfs 

zijn lijden kan zien in een hoopvol perspectief. 

 Paulus zegt dat hij blij is dat hij voor de Kolossenzen lijdt. En zo iets aanvult aan het lijden van 

Christus. Dat is niet omdat er aan het lijden van Christus iets zou ontbreken, wel omdat 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. Zo diep gaat het delen in Gods mysterie! 

 

 

G e b e d s p u n t e n   

*  Dank God voor het voorrecht dat wij mogen delen in het geheimenis van Christus’ komst naar deze 

wereld en weten van Zijn kruis en opstanding! 

*  Dank God dat we niet hoeven te leven met complottheorieën, maar mogen leven onder een open 

hemel, vanuit het vaderhart van God! 

*  Bid dat je persoonlijk en dat we ook als gemeente mogen groeien naar Christus toe. 

*  Bid voor elkaar, dat we elkaar mogen bemoedigen, onderwijzen maar - waar nodig - ook corrigeren 

in liefde. 

5. Ook al stelt God geen voorwaarden vooraf, Paulus spreekt wel uitdrukkelijk over groei! Zou je 

dat durven zeggen van jezelf, dat je ‘groeit in volmaaktheid’? Waarom wel of waarom niet? 

6. Paulus spreekt over onderwijs (‘in alle wijsheid onderrichten’) en correctie (‘waarschuwen’)? 

Maak dat in het gesprek eens concreet: hoe gebeurt dat of kan dat gebeuren in de gemeente? 

7. Wat Paulus zegt over zijn lijden, dat hij dat ziet als delen in het lijden van Christus, hoe dat je 

kunnen helpen om het vol te houden in alles wat wij in deze coronatijd meemaken? 



1 november 2020  Kolossenzen 1:24 –  2:5 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n - m et - g od /  

 

 


