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L a n g  l e v e  d e  k e r k !

T h e m a  2 :  H e t  d r a a i t  o m  C h r i s t u s !  

 Kerkproeverij: een mooi gevonden naam. Inderdaad, waar ‘smaakt’ of ‘ruikt’ de kerk naar? Als je het 
Paulus zou vragen, zou hij geen moment aarzelen. Dat merk je aan de brief die hij schrijft aan de 
gemeente van Kolosse. In de verzen 12-23 draait het om één Naam: de Naam van Christus. Hij is – 
als het goed is – de hoofdzaak van het geloof, de corebusiness van de kerk.  

 Als Paulus over Christus vertelt, doet hij dat net als hier bijna altijd door te vertellen over kruis en 
opstanding. Hij doet dat met woorden die in Kolosse vertrouwd in de oren klonken. 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. En elk van die machten regeerde een stukje van het leven.  

 Het gevolg was dat mensen altijd angstig waren! Je wist immers nooit hoe de goden over je  
dachten. Het hele leven was onzeker. Luister dan 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 gered bent uit de macht van de duisternis. Als je gelooft in Jezus, leef je in het licht! 

 Het verhaal over Jezus’ kruis en opstanding was het verhaal dat de mensen in Kolosse, net als wij, 
kenden. Vanaf vers 15 gebruikt Paulus beelden en woorden die wij niet direct kunnen plaatsen. Hij 
zingt een lied. Een oud dooplied is het waarschijnlijk geweest. En in dat lied vallen twee woorden 
op. Twee woorden waarmee de unieke betekenis van Christus wordt verteld. 

 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. Paulus zegt eenvoudig: wil je de onzichtbare God zien? Kijk dan naar Christus! 

 Het tweede woord dat Paulus gebruikt is eerstgeborene. Christus 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…  

 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! Hij is het ‘principe’ (zo kun je het woord ‘eerstgeborene’ 

1. Waar ‘smaakt’ of ‘ruikt’ de kerk volgens jou naar? 
 

3. De brief aan de Kolossenzen is waarschijnlijk zo’n 25-30 jaar na de kruisiging en opstanding 
van Jezus geschreven. De gemeente bestond nog maar kort. Maar kennelijk kenden ze al zo’n 
lied waarin Christus met zulke verheven woorden bezongen werd, die Hem plaatsen op het 
niveau van God. Hoe is jouw beeld van Christus: meer menselijk of meer goddelijk? En wat leer 
je van dit lied (vers 15-20)? 

2. In de verzen 12-14 gebruikt Paulus verschillende uitdrukkingen om de verlossing in Christus te 
beschrijven. Welke uitdrukking (beeldspraak) spreekt je het meeste aan? 
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ook vertalen) van de schepping en ook van de herschepping. Alles wat bestaat, ons hele leven is er 
dankzij Hem. En alles wat straks zal bestaan, in Gods toekomst, danken we ook aan Hem! 

 Dat geeft een enorme hoop in een tijd waarin de wereld in de greep is van één klein, onzichtbaar 
virus. Ons leven staat op z’n kop. 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 ons. Hij draagt jouw en mijn leven.  

 ‘Hij’, zegt Paulus, ‘is ook het Hoofd van het lichaam, de kerk’. Hij is letterlijk de Hoofdzaak. Als je 
een kerk binnenstapt, moet het ‘proeven’ en ‘ruiken’ naar Jezus… En de vraag is: klopt dat? 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… Daarom is de Kerkproeverij ook een wake-up call voor de kerk! 

Toen Starbucks een tijdje bestond en goed liep, besloot men ook andere dingen erbij 
aan te bieden. Broodjes, donuts, enzovoort. 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. Niemand begreep 
waarom. De oprichter van Starbucks besloot daarom om een rondje te gaan maken 
langs verschillende winkels. 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’. Hij geeft je leven zekerheid en toekomst. Maar – zegt Paulus –  
dan moet je wel in Hem blijven geloven, ‘onwrikbaar gegrondvest’. Paulus gebruikt hier twee 
woorden die elkaar aanvullen. Het ene woord betekent dat je grond onder de voeten krijgt. 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. Zoals een kind de armen om 
de nek van vader of moeder slaat. Ook dat hoort erbij. Dat je jezelf toevertrouwt aan God. Dat je 
zegt: hier ben ik! Ik weet nog heel veel niet. Maar ik heb geproefd dat er in Jezus een liefde is die 
sterker is dan al mijn zorgen en zonden, al mijn angsten en mijn twijfels. Ik houd me aan U vast… 

 

G e b e d s p u n t e n   

*  Dank God voor Christus! Dat het om Hem draait. Dat Hij het Hoofd van de gemeente is. 
*  Bid dat we als gemeente (en persoonlijk) iets van Zijn geur en smaak zullen verspreiden! 
* Bid voor hen die op zoek zijn, juist ook in deze tijd. Dat ze Christus zullen vinden! 

4. Paulus schrijft over machten en krachten die er in de wereld zijn. In onze tijd is de wereld in de 
greep van een virus. Welke hoop biedt de boodschap van Jezus Christus je, dat Hij het beeld van 
God is en de eerstgeborene van de schepping en uit de doden?  

5. Wat leer je van het verhaal van Starbucks? 
6. Waaraan kun je merken dat een kerk ’ruikt’ naar Jezus? 
7. Geloven betekent dat je een fundament onder je leven hebt, dat je gedragen wordt door God. 

Anderzijds gaat het er ook om dat je jezelf aan God toevertrouwt, dat je Hem vastgrijpt ‘met de 
armen van het geloof’. Hoe ervaar je dat zelf? Allebei die elementen, of één van beide? Vertel! 

 


