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Preek 

Gemeente van Christus, 

 

‘Lang leve de kerk!’ 

Dat is het jaarthema voor dit seizoen. 

En om uit te leggen waarom ik daar voor gekozen heb, pak ik er 

even een krant bij. De Volkskrant van vorige week zaterdag. Een 

grote foto op de voorkant van een grote katholieke kerk, met een 

paar plukjes mensen erin. De kerk is grotendeels leeg. Net als hier. 

Vanwege de corona. En de kop bij de foto is veelzeggend. “Nekt 

corona de kerk?” Veel kerken blijven leeg, zegt het artikel. De 

gevolgen van corona zijn veel ingrijpender dan die van alle rampen 

en veranderingen van de vorige eeuw. Dat gevoel wat in dat artikel 

natuurlijk wordt uitvergroot, proef ik ook bij veel mensen die ik 

spreek. Sterker nog, ook bij mezelf kom ik dat tegen… Deep  

down… Onzekerheid over de toekomst van de kerk. 

De vraag hoe het verder zal gaan, ook hier… 

 

‘Lang leve de kerk!’. Dat is een wens! 

Dat de kerk lang mag leven, betekent het letterlijk. 

Maar eerlijk gezegd bedoel ik dit jaarthema niet als een wens.  

En ook niet als een schootje positief denken in een sombere tijd.  

Ik bedoel met de inzet van dit jaarthema iets anders. Dat komt 

trouwens ook heel mooi naar voren in dat artikel in de Volkskrant. 

Want – zegt een collega predikant – de kerk past zich al eeuwen 

lang aan allerlei veranderende omstandigheden aan… 

De kerk is er niet van vandaag of gisteren. 

En het is ook niet een zaak van ons. 

De kerk is van God zelf.  

Het is Zijn zaak! 

 

Het helpt mij om dat te bedenken! 

En dan ligt het voor de hand om terug te gaan naar de  

Bijbel. Naar het Nieuwe Testament – het grote werkboek voor de 

kerk, zou je kunnen zeggen. Terug naar de bron. Wat is nu eigenlijk 

het geheim van de kerk? Wat zegt God tegen die eerste gemeenten 
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die klein en kwetsbaar waren? Tegen christenen die leefden als 

minderheid en geen enkele macht of invloed hadden… 

Sterker nog, als er één iemand was die reden had om zich 

machteloos te voelen, dan Paulus wel. Hij zit nota bene gevangen 

als hij deze brief schrijft. Paulus, de drijvende kracht achter het 

uitdragen van het evangelie. Nu gevangen. Hoe moet het verder? 

Maar de toon van zijn brief is niet somber of moedeloos… 

Integendeel, er spreekt een enorme kracht uit. 

En een diep vertrouwen… 

 

“In al onze gebeden danken wij God,  

de Vader van onze Heer Jezus Christus…”  

 

Als je deze brief gaat lezen, is dat het eerste dat opvalt. 

Dankbaarheid. Dit is niet de enige brief waarin je dat tegenkomt. 

Eigenlijk zie je dat in bijna alle brieven die Paulus schrijft.  

Alleen in de brief aan de Galaten begint Paulus anders. 

Maar verder: dankbaarheid en lofprijzing aan God. 

Dat is de grondtoon waarmee Paulus begint. 

 

En waarom doet hij dat nu? 

Je zou kunnen zeggen: dat is wijs om zo te beginnen. 

Positief, een compliment. Zo kom je dat ook wel tegen vandaag. 

Als je feedback geeft, begin dan positief. Dat werkt beter dan dat 

je start met wat er mis is. Toch denk ik dat je Paulus tekort doet, 

als je het alleen zo bekijkt. Het gaat verder dan dat. Danken doe  

je voor iets dat je niet zelf hebt gedaan… Toch? Als je begint met 

God te danken, begin je met wat er al is dankzij Zijn genade. 

En door dat bewust te doen, sta je daar ook echt bij stil! 

Je begint niet bij de actielijst, bij de verbeterpunten. 

Bij de zorgen die er zijn of dat wat er niet deugt… 

Nee, je begint bij wat God al heeft gegeven! 

En dát is zo enorm bevrijdend! 

Ook voor ons vandaag! 

 

Het leidt je dus weg van jezelf naar God. 

Van onze eigen situatie naar de realiteit van God zelf. 
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Dat geeft ruimte. Vandaag beginnen we dus met God te danken 

voor wat er is. Hier in Bergschenhoek. In onze gemeente. En we 

prijzen Hem vanwege het geloof dat er is, bij jongeren, bij 

ouderen. En we prijzen Hem vanwege de liefde die er is. 

Dat mensen naar elkaar omzien, meeleven, meebidden! 

En we prijzen Hem vanwege de hoop! 

Dat die hoop mensen kracht geeft! 

In leven en in sterven…! 

 

Dat is namelijk precies wat Paulus doet. 

Hij dankt voor het geloof van de Kolossenzen in Christus Jezus. 

En voor hun liefde voor alle heiligen. En voor hun hoop op dat wat 

er gereedligt voor ons in de hemel. De erfenis die bij God bewaard 

wordt. Paulus dankt God ervoor. Dat was voor mij de aanleiding om 

te kiezen voor het thema ‘Dankbaar’ voor deze eerste dienst! En 

toch bedacht ik me bij de preekvoorbereiding dat ik dat niet 

helemaal goed heb verwoord. Want Paulus is niet alleen    

dankbaar! Hij dankt ook… En dat is niet hetzelfde. 

 

‘Dankbaar’ is echt een modewoord op dit moment. 

Je hoort het vaak zeggen: “Ik ben zo dankbaar…”. Het is mooi als  

je dat zegt, kunt zeggen. Maar de vraag is: dank je ook? Want om te 

danken heb je een adres nodig. Iemand die je kunt bedanken…  

En dat is misschien wel wat veel mensen missen… 

De natuur hoef je niet te bedanken. 

Of het lot… 

 

Maar God kun je wel bedanken! 

En dat is wat Paulus doet. En wat wij ook mogen doen. 

Ik hoop dat veel mensen dankbaar zijn, ook als je denkt aan de 

kerk. Ik ben het wel! Er is echt veel om dankbaar voor te zijn hier! 

Maar de vraag is vanmorgen: zeg je dat nu ook wel eens tegen God? 

Paulus nodigt ons daar nadrukkelijk toe uit! Danken is iets actiefs! 

 

En het opvallende is dat Paulus niet alleen dankt voor wat er in 

Kolosse gebeurt. Hij kijkt verder! “Overal in de wereld draagt het 

evangelie vrucht en groeit het, ook bij u…”. Je zou de apostel een 
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globalist kunnen noemen. Globe: wereldbol. Iemand die wereldwijd 

denkt. Alweer zo’n eye-opener. Onze communicatiemogelijkheden 

zijn veel beter en groter. Maar is ons perspectief vaak niet veel 

kleiner en beperkter als het gaat om geloof en kerk? Wij maken  

dat nauwelijks mee, dat wereldwijde als het om de kerk gaat.  

Wij zijn met onszelf bezig, gefocust op ‘onze gemeente’.  

 

Er is corona. Er is zorg. Maar de kerk is van God. 

En Zijn werk gaat door. In Nederland. Maar ook in China. 

In Zuid-Korea. In Latijns-Amerika. En waar dan ook… Er komen 

mensen tot geloof… De liefde voor alle heiligen. De hoop dat je in 

Zijn hand bent. Dat geeft mensen steun en kracht. En Paulus ziet 

het gebeuren. Ook al zit hij gevangen. God gaat door… 

En zou dat vandaag dan anders zijn…? 

Welnee! Ook vandaag gaat God door. 

 

Heel terloops noemt Paulus even een naam. Epafras. 

Mooi is dat. We weten eigenlijk maar weinig over hem. Maar daar 

gaat het ook niet om. Epafras is een schakeltje in het werk van 

God. Zoals wij dat ook mogen zijn, in een nieuw seizoen. 

Wie je ook bent, wat je ook doet in de gemeente… 

Een schakeltje… Net als Epafras destijds. 

 

En als Paulus gedankt heeft, dan gaat hij bidden… 

 

En waar bidt hij om? Om nog meer kennis van God en van Zijn wil. 

Zodat je nog beter weet hoe je mag leven. Zodat je – door de Geest 

– nog meer op de Here Jezus gaat lijken… Dat is een prachtig gebed 

– ook bij het begin van dit nieuwe seizoen! Eigenlijk kun je wat 

Paulus vraagt in één zin samenvatten. Hij bidt dat er nog meer te 

danken zal zijn… “Breng dus met vreugde dank aan de Vader!” 

 

Vandaag staan we op de drempel van een nieuw seizoen. 

Een seizoen vol onzekerheid. Maar hoe dat ook zij, we weten wat 

ons te doen staat! Beginnen met danken! God danken voor wat Hij 

geeft, hier in Bergschenhoek en wereldwijd. God danken voor Zijn 

werk, in Christus en door de Geest. God danken dat we Hem  
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mogen kennen. En ons leven aan Hem toevertrouwen. 

God danken dat er een kerk is – al heel lang. 

Een kerk die er ook altijd zal zijn. 

 

“Lang leve de kerk!” 

Amen 

 

 

 
 
 

 


