Romeinen 6:5
Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding…
Deze week een tekstwoord uit een perikoop die vooral ter onderbouwing van de volwassendoop wordt
aangehaald. Op zich niks mis mee, alleen moet wel worden vastgesteld dat de apostel Paulus hier in eerste
instantie geen dooptheologie bedoelt weer te geven, maar wel de nadruk wil leggen op een levenspraktijk! De
levenspraktijk van degene die zich christen noemt! En als het daarom gaat, is het, in het licht van de doop, triest
om te moeten concluderen dat menig ‘oud leven’ dan best goed blijkt te kunnen zwemmen! Om die reden kan
deze perikoop en in het bijzonder het gekozen tekstwoord nogal confronterend zijn.
Laten we eerlijk zijn, het kruis - Pasen als zodanig - is, als het gaat om sterven aan jezelf, allesbehalve een
magneet maar juist eerder een aanstoot! Wie op basis van deze perikoop daarom kiest voor de doop moet zich
dan ook goed bewust zijn wat hij of zij in die doop belijdt! Dat geldt sowieso voor wie zijn leven aan Jezus
Christus geeft. Het gaat daarbij immers zonder meer om alles of niets! En als we dan vanuit het pas gevierde
Pasen eerlijk kijken naar onze persoonlijke levens als christen - de dagelijkse levenspraktijk - dan worden we wat
vaak in onszelf teleurgesteld. Hoe vaak blijken we er in tal van omstandig-heden alles voor over te hebben
onszelf coûte que coûte te handhaven. Beseffen we dan hoe we daarmee haaks op de woorden van Paulus
handelen en wandelen?
Wie de perikoop zorgvuldig en biddend leest en de gekozen tekst van daaruit tot zich laat doordringen, zal
ontdekken dat het mee sterven waarover Paulus spreekt en het vervolgens dan leven van het opstandingsleven als
procesmatig wordt weergegeven. Het mee sterven mag een kwestie van eenmalig kiezen lijken, maar in feite is
het een per dag kiezen daarvoor en zo aan Gods Geest de ruimte geven het opstandingsleven zichtbaar te maken.
Dit proces duurt ons hele leven! We moeten daarom dan ook niet teleurgesteld zijn, als we met betrekking tot wat
het inhoudelijke van wat Paulus hier weergeeft, vaststellen zo vaak en zoveel te kort te schieten. Wel moeten zijn
woorden ons aansporen er voor te gaan. Ooit schijnt een oude neger in volle ernst en vanuit volle overgave naar
aanleiding van deze woorden gebeden te hebben: Here houdt de spijkers vast! Laten we elkaar aanvuren onszelf
per dag volkomen te geven om aan dit woord te voldoen! Niet meer mijn IK maar Christus leeft in mij! Gode
bevolen op die weg! Laat niemand onze kroon nemen!
Gebed

Als een ding nodig is in deze tijd Vader, dan is dat een hernieuwd Bijbels besef van wat Uw voornemen van voor
de grondlegging der wereld inhoudt. Dat alle heilsfeiten samenvallen in dat ene grote, spoedig te verwachten
moment, de wederkomst van U in Uw Zoon, Jezus de Christus. Dat Uw verlangen werkelijkheid wordt in de
bruiloft van het Lam. Geest van God maak en houdt in ons het verlangen naar dat gebeuren wakker. Dat het ons
leven bepaalt. Dat we de wereld verzaken om meer en meer te veranderen naar het beeld van U Here Jezus. Om
Uw Naams wil vragen we dat, amen.

