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Preek 
Gemeente van Christus, 
 
Stel je even voor… 
Je bent aan het winkelen.  
In de tijd dat alles nog normaal was. 
Een straat vol mensen. Je bent al een tijd bezig. 
En je hebt trek in koffie. En net op dat moment zie je in de verte 
het logo van Starbucks. Daar moet je zijn. Je stapt er binnen en het 
ruikt er naar…? Tja, waar zou een Starbucks shop naar moeten 
ruiken? Naar koffie… Toch? 
Vanmorgen zijn we niet aan het winkelen in een drukke 
winkelstraat. Vanmorgen hebben we een Kerkproeverij zondag.  
Echt naar binnenstappen in de kerk kan bijna niet. Maar online kun 
je ook proeven. En wat verwacht je als je een kerk binnenstapt. 
Dan verwacht je dat het ruikt naar… Wat zou je zeggen? 
Je verwacht dat het ruikt naar ‘Jezus’… 
Het draait om Christus. 
 
Vanmorgen lezen we uit een stukje uit een brief die lang geleden 
gestuurd is. Paulus schrijft deze brief aan Kolosse, een stad in het 
huidige Turkije. En dit is precies wat hij – direct al aan het begin – 
wil zeggen. Het gaat om Jezus. Hij is de hoofdzaak van het  
geloof. De kern. De corebusiness van de kerk.  
En waar denk je aan als je de naam van Jezus hoort. Misschien  
ken je de verhalen over Hem uit de Bijbel. Het verhaal van Zijn 
geboorte met Kerst. Of de verhalen van de dingen die Hij deed in 
Israël. Paulus vat het hele verhaal van Jezus samen in één moment. 
Door het verhaal van Pasen te vertellen. Het verhaal dat Jezus aan 

het kruis gehangen werd. Dat Hij stierf. Maar ook dat Hij opstond 
uit de dood.  
Maar dat verhaal vertelt Paulus niet als iets uit het verleden. 
Interessant, maar niet relevant. Nee, hij vertelt het helemaal 
afgestemd op de Kolossenzen. Als je de brief doorleest, dan valt  
op dat het vaak gaat over de machten. De mensen in die tijd 
geloofden dat de wereld vol was van  krachten en machten. 

Sommige goed, sommige slecht. En elk van die machten regeerde 
een stukje van het leven. Dus als je een zeereis ging maken, moest 
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je zorgen dat je de zeegoden en –machten te vriend hield. Ging je 
een oorlog in, dan moest je offers brengen en gebeden bidden tot 
de god van de oorlog. Enzovoort. Het gevolg? Mensen waren altijd 

angstig! Want hoe goed je ’t ook probeerde, je kon altijd iets 
vergeten hebben. Want je wist nooit hoe de goden over je  
dachten. En dus was het hele leven altijd onzeker. 
En luister nu eens hoe Paulus aan deze angstige mensen het verhaal 
van Pasen vertelt als een boodschap van bevrijding. Dat Jezus is 
gestorven aan het kruis betekent dat je altijd een nieuw begin mag 
maken. Sterker nog: dat je gered bent uit de macht van de 
duisternis. Als je gelooft in Jezus, leef je in het licht! 

 
Proef je hoe Paulus dat oude verhaal nieuw vertelt?  
Dit hoort nog bij het verhaal dat de mensen in Kolosse – en jij en ik 
kenden. Maar vanaf vers 15 gebruikt hij beelden en woorden die wij 
niet direct kunnen plaatsen. Hij zingt een lied. Een oud dooplied is 
het waarschijnlijk geweest. En het gaat eigenlijk maar over één 
Naam. De Naam van Christus. De hoofdzaak is Christus! En in dat 

lied vallen twee woorden op. Twee woorden over Christus. 
 
Het is eerste is het woord beeld.  
Het woord dat Paulus gebruikt in het Grieks is ‘icoon’.  
Daar waren de mensen in die tijd heel erg mee bezig. Waar kun je 
de onzichtbare God of de goden zien en ontdekken? En tot de meest  
antwoorden behoorde in die tijd: engelen of andere wezens tussen 

hemel en aarde. De wereld – zo geloofde men – was vol van zulke 
‘machten’ en ‘krachten’. Maar het zorgde voor nog meer angst. 
En Paulus zegt eenvoudig: wil je de onzichtbare God zien? 
Wil je Hem ontdekken? Kijk dan naar Jezus! 
In Hem zie je God. 
 
Het tweede woord dat Paulus gebruikt is eerstgeborene. 

Jezus is de eerstgeborene van de schepping. En even later: Hij is 
ook de eerstgeborene uit de doden. Wat bedoelt Paulus daarmee? 
Denk aan de geboorte van een kind. Vaak (hoewel niet altijd) is het 
zo dat de bevalling van een tweede kind makkelijker verloopt dan 
de eerste keer. Hoe komt dat? Omdat de weg gebaand is…  
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Dat is wat Paulus bedoelt. Christus heeft de weg gebaand. Door de 
dood heen. En daarom is er hoop! Voor ons.  
En voor de hele schepping! 

 
Laten we het weer even vertalen naar nu. 
Een wereld die in de greep is van één klein, onzichtbaar virus. 
Ons leven staat op z’n kop. Zorgen over je zaak. Leuke dingen die 
niet doorgaan. Plannen die je niet kunt maken. Waar vind je 
houvast? Paulus zou zeggen: in Jezus Christus. 
Hij is de Eerste. Hij was er al voor de wereld gemaakt werd. 
Hij zal er zijn op de dag dat deze wereld ophoudt te bestaan. En op 

elk moment is Hij er. Voor jou en mij. Hij draagt jouw en mijn 
leven. Op elk moment. Waar je ook bent. 
En wat er ook gebeurt… 
 
‘Hij’, zegt Paulus, ‘is ook het Hoofd van het lichaam, de kerk’. 
Hij is de Hoofdzaak van de kerk, van de gemeente. Als je een kerk 
binnenstapt, moet het ‘ruiken’ naar Jezus… En de vraag is: klopt 

dat? Of ‘ruikt’ het toch vaak naar iets anders…? 
 
Toen Starbucks een tijdje bestond en goed liep, besloot men  
ook andere dingen erbij aan te bieden. Broodjes, donuts, dat soort 
dingen. Het idee was simpel. Als je dat erbij aanbiedt, leidt dat tot 
meer omzet. Mensen kopen niet alleen koffie, maar ook een donut. 
En het werkte inderdaad zo. Totdat de omzet begon te dalen. En 

niemand begreep waarom.  
De oprichter en de baas van Starbucks besloot daarom om een 
rondje te gaan maken langs verschillende winkels. En toen hij dat 
deed, begreep hij het wel. Als hij een Starbucks winkel binnen 
kwam rook het niet naar koffie, maar naar broodjes en donuts.  
Ze sloten de winkels voor een paar weken. En toen die weer 
opengingen, rook het weer als vanouds. Naar koffie…! 

 
Een kerk moet naar Jezus ‘ruiken’. 
Dat is niet altijd het geval. Helaas. Soms ruikt de kerk naar van 
alles en nog wat. Naar gezelligheid. Naar ons-kent-ons. Naar 
‘fatsoen moet je doen’. Maar niet naar Jezus… 
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Daarom is de Kerkproeverij ook een wake-up call voor de kerk! 
Om weer te zien om wie het echt gaat! 
 

Het draait om Christus. Hij is het hoofd van het lichaam. 
Hij geeft je leven zekerheid en toekomst. Maar – zegt Paulus –  
dan moet je wel in Hem blijven geloven, ‘onwrikbaar gegrondvest 
zijn in de hoop die het evangelie brengt…’. Onwrikbaar 
gegrondvest… Paulus gebruikt hier twee beelden die elkaar 
eigenlijk aanvullen. En die heel mooi laten zien wat geloven nu 
eigenlijk inhoudt. Het ene beeld is dat van een fundament. Geloof 
betekent dat je grond onder de voeten krijgt. Dat er een bodem 

onder je leven komt. Dat er Iemand is die jou draagt. 
Door dik en dun, door schade en schande. 
Het andere woord betekent dat je ook zelf dat wel moet 
vastpakken. Het heeft iets van een kind dat zijn plekje vindt bij 
moeder of vader op schoot en zijn armen om de nek van vader of 
moeder slaat. Omdat je weet: hier ben ik veilig. Het belangrijkste 
is dat vader of moeder het kind draagt. Maar het is ook belangrijk 

dat dat kind zich vasthoudt aan zijn vader of moeder. Ook dat 
hoort erbij. Dat je zelf je toevertrouwt aan God. Dat je zegt: hier 
ben ik! Ik weet nog heel veel niet. Ik begrijp nog heel veel niet. 
Maar ik heb ‘geroken’, geproefd dat er in Jezus een liefde is die 
sterker is dan al mijn zorgen, al mijn zonden, al mijn angsten  
en al mijn twijfels. Ik houd me aan U vast… 
Dat geloof gun ik je van harte! 

Amen. 
 

 
Biechtspiegel (gebruikt in de liturgie als moment van inkeer) 
 

Waar kan ik in mijn leven van op aan? 
Waar ben ik bang voor? 
Aan wie behoort mijn hart toe? 
Wat betekent de naam ‘God’ voor mij? 
Gebruik ik die gedachteloos als ik praat? Ben ik bang Hem voor 
anderen te belijden? Doe ik mij vromer voor dan ik ben? 
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Gebruik ik de naam van God als een middel om bovennatuur-lijke 
machten te manipuleren? 
Waardoor wordt mijn gebed bepaald? Door sleur of door behoefte? 

Zit er ook dankbaarheid in mijn gebed? Zelfs voor aanvechtingen? 
En waar bid ik eigenlijk om? Ben ik trouw in de voorbede, juist 
voor hen met wie ik moeite heb? 
Hoe ziet mijn zondag eruit? Welke rol spelen de kerkdienst en de 
maaltijd van de Heer in mijn leven?  
Wat zoek ik in de kerk? Waarin dien ik de gemeente waarvan ik 
deel uitmaak? 
Hoe waardeer ik mijn ouders? 

Wie heeft invloed op onze kinderen? 
Hoe sta ik tegenover mijn meerderen? Draag ik mijn eigen 
verantwoordelijkheid? Ben ik bereid die van de anderen te 
aanvaarden?  
Gun ik de ander ruimte om te leven?  
Pleeg ik roofbouw op mijn gezondheid? 
Besef ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn (huwelijks)relatie? 

Handel ik daarnaar? Blijf ik van de (huwelijks)relatie van anderen 
af? Ben ik mij bewust dat ik in mijn (huwelijks)relatie of in mijn 
alleen staan altijd door God gedragen word? 
Heb ik achting voor het eigendom van een ander? Op welke manier 
kom ik aan mijn geld? Dient mijn bezit anderen tot vreugde en 
hulp? 
Waar praat ik over? Over de fouten van anderen? Over mijn eigen 

prestaties? Heb ik iemand verloochend? Sta ik snel klaar met mijn 
oordeel over anderen, maar ben ik langzaam om hen te 
verontschuldigen? Heb ik aan mij toevertrouwde geheimen 
bewaard? Meen ik wat ik zeg en zeg ik, waar dat nodig is, wat ik 
meen? 
Houd ik er rekening mee dat God grenzen stelt die ik niet moet 
overschrijden: grenzen aan mijn begaafdheid, aan mijn invloed, 

aan mijn macht, aan mijn leven? 
Heb ik mij aan de onbegrensde aanspraak van God op mijn leven 
onttrokken? 
 
Laat ik dagelijks God over mij oordelen of rechtvaardig ik mijzelf? 
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