
OP WEG 
 
Wilma van der Jagt 
 
Zondagskind met een praxisklus*

 
Mag ik es iets vragen?  
Op welke dag ben je geboren? Ik bedoel niet de datum, maar de dag van de week. Nee, 
dat kun je niet van jezelf weten. Iemand moet het je verteld hebben. Maar 
geboorteverhalen doen vaak de ronde, dus misschien heeft je moeder het wel eens 
verteld. De mijne wel. Het is een mooi verhaal: de dokter moest ervoor uit de kerk 
gehaald worden. Ja, ik ben op zondag geboren, onder kerktijd, en de dokter was een 
broeder. Ik ben dus een zondagskind. 
 
Dat heb ik vaak moeten horen: ‘Ja, maar jij bent een zondagskind.’ Dat woord krijgt dan een 
speciale betekenis. Zoiets als: Je hebt geluk gehad, je hebt geboft! 
Een zondagskind is iemand die blij en gelukkig door het leven gaat.  
Zo zijn er wel meer dagen die een speciale associatie oproepen. Ik hoop bijvoorbeeld niet dat 
je auto een maandagochtendexemplaar is! Want dat is zo’n auto waar altijd wat aan mankeert. 
 
Met Hem opgestaan 
Deze WEGWIJS heeft als thema: Christelijk leven als antwoord en wat we daarin van Calvijn 
kunnen leren. Dat is het onderwerp van de laatste Bondsdag. Bij het voorbereiden van die dag 
kwam ik terecht bij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Ik heb die brief eerst een 
aantal keren helemaal gelezen. Het belangrijkste onderwerp daarin is dat onze redding ligt in 
de verbondenheid met Christus. Mijn oog viel vooral op hoofdstuk 2. Paulus schrijft er dat wij 
samen met Christus Jezus zijn opgestaan. Twee keer zelfs: ‘God heeft ons, die dood waren 
door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt’ (2:5) en ‘God heeft ons samen met 
Hem uit de dood opgewekt’ (2:6).  
Daar sta misschien je niet zo letterlijk bij stil. Maar op die eerste dag van de week, toen de 
Here Jezus opstond uit het graf, zijn jij en ik dus ook opgestaan. Samen met Hem. In Hem.  
 
De dag van je leven 
Die eerste dag is de dag van Jezus Christus… mijn HEER. Maar het is niet alleen zijn dag. In 
Hem is het ook mijn dag. En jouw dag. De dag van onze opstanding. Mijn zonde is verzoend, 
mijn dood is overwonnen. Ik ben verlost van mijn zonde. Dat stempelt mijn leven! Ik mag 
leven vanuit die eerste dag, die zondag. Ik ben een zondagskind.  
Wij zijn allemaal zondagskinderen! Een zondagskind is iemand die wel heel blij en gelukkig 
door het leven gaat. Iemand die (bij wijze van spreken) echt geboft heeft in het leven. We 
leven blij en dankbaar voor onze HEER!  
De zondag is de dag van je leven! 
 
Praxisklus 
En dan? Wat is de bedoeling van mijn verlossing? Geldt mijn blijdschap alleen voor de 
zondag? Blijft het een mooie theorie? Kun je in theorie christen zijn?  
Onze dominee vroeg dat es in een preek. Daar moest ik om lachen. Ik zag mezelf al thuis op 
de bank zitten. Kop koffie erbij. Iemand vraagt: ‘Wat ben je aan het doen?’ Ik antwoord: ‘Ik 
zit christen te zijn.’  

                                                 
* Bewerking van het openingswoord van de Bondsdag. 
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Nee, dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat je in je dagelijks leven laat zien dat je christen 
bent. ‘In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk 
heeft gemaakt.’ Zo schrijft Paulus het in zijn brief (2:10). In de praktijk van elke dag dus. Je 
moet het niet alleen zeggen, maar ook doen! Christelijk leven is een praxisklus. Zo noemde de 
dominee dat. Het stempelt je weekagenda.  
Het komt in deze brief steeds terug. Je bent ‘uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te 
zijn’(1:4), ‘ga niet langer de weg van de heidenen’ ( 4:17), ‘zo hebt u Christus niet leren 
kennen’ (4:20), ‘je moet de nieuwe mens aandoen’ (4:24). Hoofdstuk 5 en 6 gaan zelfs 
helemaal over het nieuwe leven.  
En tot slot: die geweldige beschrijving van de wapenrusting van God, die jou bescherming 
geeft: ‘Neem de wapens van God op: de waarheid als gordel, de gerechtigheid als harnas, de 
inzet voor het evangelie als sandalen, en bovenal het geloof als schild, de verlossing als helm, 
de Geest, dat is Gods woord als zwaard.’ 
 
Leven naar Gods geboden. God zelf maakt het mogelijk. Je bent niet voor niets gemerkt met 
het stempel van de Heilige Geest (1:13). 
Je bent immers een zondagskind! 
Dat zijn we allemaal: zondagskinderen met een praxisklus! 
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