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Preek 

Gemeente van Christus, 

 

Afgelopen week zag ik wat beelden van vroeger. 

Beelden uit de tijd net vóór en net na de Tweede Wereldoorlog. 

Beelden in zwart wit dus. Je ziet het aan hoe de mensen gekleed 

zijn, alle mannen zo ongeveer in pak bijvoorbeeld. Spijkerbroeken 

nog nergens te bekennen… Je hoort de stem van de nieuwslezers en 

je bevindt je ineens in een compleet andere tijd. Zo’n ervaring had 

ik ook bij het lezen van het gedeelte uit Kolossenzen 2 zoals we dat 

vandaag samen gelezen hebben. Het is alsof je in een andere tijd 

en wereld binnenstapt. Nu heb je dat natuurlijk bij de Bijbel  

altijd wel wat. Maar nu nog veel sterker. Paulus heeft het over 

allerlei onbekende gebruiken en gewoonten. Het houden van de 

bepaalde feestdagen. Joodse feestdagen, bedoelt hij. En verder aan 

het feest van de nieuwe maan, aan de sabbatten. En op het gebied 

van allerlei wetten en regels voor eten en drinken. Het is alsof je 

zo’n journaal van tientallen jaren geleden binnen stapt en denkt: 

wat een totaal andere wereld! En dat is ook zo! 

 

Net als in zo’n oud journaal moet je even wat uitleg krijgen. 

Zo is het ook hier. Paulus spreekt tegen deze mensen over dingen 

die zowel zij als hij heel gewoon waren. De gewoontes waar hij het 

over heeft hebben allemaal een Joodse achtergrond. In het Oude 

Testament lees je over wetten en geboden over eten dat wel of 

niet rein was – dus wat je wel of niet mocht eten. Je kent het  

wel: geen varkensvlees als Jood. Er werd gesproken over de  

sabbat. De rustdag – geen arbeid op die dag. Over de  

verschillende feestdagen. Pesach, wekenfeest, het  

loofhuttenfeest, enzovoort. Over de nieuwe maan. 

Het feest waarmee de nieuwe maan-d begon. 

 

Kennelijk waren dat soort regels belangrijk voor de mensen aan  

wie Paulus schrijft. Mensen met een grotendeels Joods-christelijke 

achtergrond. Christen geworden met Joodse wortels. De genade 

ontdekt. Maar toch op zoek naar wat dat precies betekende. 
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Soms lees je dat Paulus zich opwindt over Joodse christenen die   

de wetten nog steeds willen gehoorzamen: o.a. de besnijdenis. Hier 

is dat kennelijk toch net anders. Het lijkt er meer op dat het hier 

over mensen gaat die uit twee winkelschappen gegraaid hebben.  

Het christelijk geloof: Christus, genade, verlossing, opstanding. 

Maar juist daarom een leven waarin je het ritme van het leven 

moest volgen. De nieuwe maan, de sabbat, de feesten… 

En de voedselwetten… Daar waren ze heel druk mee. 

 

‘Raak niet aan’ – dat gaat om seksuele onthouding. 

‘Proef niet’ – dat gaat over verboden voedsel. 

En ‘afblijven’ gaat over alles wat je onrein maakt.  

 

Paulus heeft er hier één woord voor over. 

‘Zelfbedachte godsdienst…’. 

 

Dat liegt er niet om. 

Je voelt wel dat Paulus er niets van moet hebben. 

Waarom niet? Omdat je je vrijheid als christen zo verspeelt! 

Tot drie keer toe zegt of vraagt Paulus: Laat je niet veroordelen, 

laat je geen geboden opleggen, laat je de overwinning niet 

afhandig maken! 

 

Maar ja, dat waren zij. Voor ons ligt dat heel anders, toch? 

In de voorbereiding was ik op zoek hoe ik die lijnen zou kunnen 

doortrekken. Natuurlijk kun je denken aan vroeger, toen er ook 

over de invulling van de zondag gediscussieerd werd bijvoorbeeld. 

Of je wel of niet mocht fietsen of buiten spelen of zwemmen… 

Maar ik heb het idee dat dat nu toch anders is. 

En je kunt denken aan de belangstelling voor astrologie zoals die 

ook nu – in die coronacrisis – weer toeneemt. Mensen zijn op zoek 

naar houvast. Maar ik zie toch ook geen bosjes gemeenteleden   

zich daarmee bezig houden. Ik kan me vergissen natuurlijk. 

Maar ik kan het me niet voorstellen, eerlijk gezegd. 

 

Of moet je zeggen dat wij in 2021 eerder een ander probleem 

hebben. Niet dat we teveel regels en wetten hebben. Maar dat we 
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ze helemaal niet meer hebben. En dat iedereen ook als christen 

daarom zelf maar een beetje moet uitmaken wat goed is… 

Dat is het tegenovergestelde waar Paulus over schrijft. 

 

En toen dacht ik opeens iets anders… 

Wat was nu precies het probleem daar in Kolosse? 

Ja, de regels. Natuurlijk. Die feesten, die voedselwetten, en zo. 

Maar het probleem was natuurlijk dat je op die manier eigenlijk 

bezig bent met je eigen invulling te geven aan de relatie met God. 

Je doet het omdat je denkt of verwacht dat Hij dat wil… 

Maar Paulus zegt: nee, dat is niet waar het om gaat! 

 

Daarom hebben we ook doorgelezen. 

Het gaat erom dat je de dingen zoekt die boven zijn… 

Daar waar Christus Jezus is! En als je dan nog even terugleest, ga  

je opeens zien wat Paulus bedoelt. Paulus stelt hier Jezus Christus 

tegenover al die menselijke regeltjes. In vers 17 zegt hij: Christus is 

de werkelijkheid (NBV). Dat is een geweldig zinnetje. Met andere 

woorden: ‘Jullie zijn maar aan het tobben om dichterbij God te 

komen… Je steekt tijd in allerlei geboden en voorschriften. Dat is 

een schaduw, zegt Paulus. Maar Jezus is de werkelijkheid.  

Hij is je leven! Meer heb je niet nodig! 

 

Je bent geroepen om vrij te zijn. 

Maar echt vrij ben je alleen in Christus! 

 

Laten we dat nog één stapje praktischer maken. 

Aan de hand van een testcase. Het gebed. Hoe je bidt dus! 

En ik denk dat je daaraan kunt aflezen waar jouw en mijn gevaar in 

ligt. Want Paulus – dat voel je wel – waarschuwt hier voor het gevaar 

dat je aan de regelkant zit. Dat kan ook met je gebed. Je zult 

zeker niet vergeten om te bidden, voor het eten. 

Of ’s avonds voor je gaat slapen. 

Maar waar is het hart? 

 

Als dat voor u, voor jou geldt, grote kans dat dat dan ook op  

andere terreinen zo is. In de keuzes die je maakt. 
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Geloof kan een systeem van regels worden. 

 

Maar aan de andere kant ligt ook een gevaar op de loer. 

Dat er helemaal geen regels of gewoonten meer zijn. Ik denk dat 

dat in onze tijd zeker ook een gevaar is. Misschien wel groter, zeker 

ook voor jongeren. Bidden? Ja, je doet het wel eens… Maar af en 

toe. Niet op vaste momenten. Maar als je eerlijk bent, bid je 

misschien wel vaker niet dan wel…  

Herken je dat? 

 

En hoe komt dat nu? 

Ik las een mooi boekje over gebed. 

Het is zo’n boekje uit de tijd van de zwart-wit TV’s. 

Maar de schrijver – Miskotte – heeft iets profetisch. Wat hij schrijft, 

zou zo over ónze tijd kunnen gaan! Hij schrijft over onze onmacht 

om te bidden! Over ‘biddeloosheid’, zoals hij dat noemt. 

 

“Misschien”, schrijft Miskotte, “hebben wij nooit zo sterk als 

tegenwoordig geweten, dat ook de kerk – in ieder geval veel van 

haar leden – met stomheid geslagen is, de richting van de geest tot 

God niet vindt, de woorden niet meer opbrengt, de behoefte aan 

gebed soms nauwelijks meer voelt. … Dit betekent een fundamen-

tele eenzaamheid. … Een zwijgend heelal omgeeft de mens.” 

 

“Zoek de dingen die boven zijn”, schrijft Paulus. 

“Daar waar Christus Jezus is!” Christus is de werkelijkheid! 

Maar wij lopen vaak in de mist… We zien het niet, net als de mensen 

in Jesaja 29. Je kunt verdwalen omdat je van geloof iets heel stars 

maakt… Een systeem. Wetten, regels. Je kunt de weg ook kwijt 

raken omdat je geen vaste patronen meer over houdt… 

 

Het is de week van gebed! 

En ook daarvan geldt dat er heel veel niet door kan gaan. 

Geen 24 uur van gebed. Geen filmavond. Maar wat wel door kan 

gaan is het bidden zelf. Ik wil je uitnodigen om daar mee bezig te 

gaan. Voor jezelf. Maar wat is het mooi als je dat deelt, met 

iemand anders van je kring bijvoorbeeld. Bezig met die vraag hoe 
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je gebedsleven eruit ziet. Bid je eigenlijk wel? En hoe dan? Niet om 

je nieuwe regels op te leggen… Zo wordt er vaak over gebed of 

stille tijd gesproken. Zo wil ik dat vanmorgen niet doen. 

Maar wel om je uit te nodigen en uit te dagen. 

Je bent geroepen om vrij te zijn! 

 

Maar die vrijheid moeten jij en ik niet kwijt raken. 

Niet verdwalen in de mist. Want Christus is de werkelijkheid! 

Daarom is gebed belangrijk. Het contact met Hem. 

 

Denk nog één keer aan het horloge… 

Er zijn mensen die proberen zelf de wijzers te verzetten. 

Daar kun je heel druk mee zijn. Want je weet nooit helemaal zeker 

of je nog wel op tijd loopt… Er zijn ook mensen die winden zo’n 

horloge nooit op. En ze gaan er van uit dat het horloge toch nog 

wel zo ongeveer goed loopt… Ik weet niet hoe jouw geestelijk leven 

eruit ziet. Maar alleen als je regelmatig tijd neem om je horloge  

op te winden, blijft hij lopen. Houd je contact met God! 

En dan zul je merken hoe mooi dat is. 

En hoe rijk je daar van wordt. 

 

Zoek de dingen die boven zijn…! 

Amen. 

 


