
Colossenzen 3:3
Want gij zijt gestorven en

uw leven is verborgen met Christus in God.

Wie het tekstwoord van deze week goed leest, zal constateren dat het drie zaken van absolute zekerheid benoemt:
1. gij zijt gestorven, 2. uw leven is verborgen met Christus, 3. in God. Het gebruik in het tekstwoord van ‘zijt’ en
‘is’, sluit de mogelijkheid tot twijfel zondermeer uit. Een andere zaak is evenwel, of we ons van wat dit
tekstwoord zegt zodanig bewust zijn, dat het ons leven kenmerkt, bepaalt.

Het nevenschikkend voegwoord ‘want’ koppelt het tekstvers nadrukkelijk aan het inhoudelijke van de
voorafgaande verzen. Het is daarom wellicht goed deze verzen hier even aan te halen: Indien gij dan met
Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Geven deze verzen niet de positionering van de
christen weer? Het opstandingsleven leven! En dán is het goed te kijken naar of, en hoe het tekstwoord voor deze
week ons persoonlijke christenleven bepaalt.

Het opstandingsleven leven, leven vanuit de ontvangen positie in Christus (ondermeer inhoudend een ‘bedenken
van de dingen die boven zijn’ - zie week 32), kan alleen als je ‘gestorven bent’, wat inhoudt en nooit genoeg
benadrukt kan worden: niet meer mijn IK maar Christus leeft in mij. (Gal. 2:20)! Kenmerkt dat mijn leven? Het
gekozen tekstwoord voor deze week laat zien dat dit niet optioneel maar… vanzelfsprekend is – gij zijt! Elk
oprecht kind van God zal weten dat het dan allereerst gaat om een dagelijks kiezen voor het kruis in je leven en
vervolgens als ervaring kennen dat dit allerminst vanzelfsprekend en gemakkelijk is. Dat laatste is sterven aan
jezelf - je zelf verliezen en verloochenen, je IK voor dood houden - zeker niet! Juist op die momenten laat het
zondaar zijn zich gelden: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig (Rom 7:13 e.v., en dat de
recent gepropageerde en uitgezongen theologie van de Doorbrekers ten spijt)!

Maar, als ik kies voor het met Christus gekruisigd zijn, in Hem blijf, ben ik gestorven én… mag ik mijn leven
verborgen weten in Christus! Méér nog, dan ben ik met Hem in God! Dan is mijn hart rechtstreeks verbonden
met Gods Vaderhart. Dan doorstroomt, bezielt en zegent Hij, en dat juíst en vooral ook in de moeilijkste
omstandigheden en onmogelijkste situaties. Dat geeft moed!
Dat die positie, het burgerschap in de hemelen, ons denken mag doortrekken. Doet het dat? Laat het gekozen
tekstwoord van deze week biddend en dankend goed tot u doordringen en het doet je dankbaar in volle eerbied
zeggen: Wauw!

Gebed
Leer mij leven wat Uw Woord zegt Vader: gestorven, niet meer mijn Ik maar Christus leeft in mij. Leer mij leven
in het volle besef dat dan mijn leven in elke omstandigheid en situatie in Hem verborgen is, en met Hem in U.
Laat mij leven als een hemelburger en dat vanuit Uw wonderbare genade en om Jezus wil. Amen.


