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Gemeente van Christus, beste doopouders 
 
Op wie lijkt hij, op wie lijkt ze? 
Die vraag zal vast al vaak gesteld zijn aan jullie. 
En misschien ook wel door jullie. In feite is dat ook de vraag waar  
Paulus het hier over heeft. In het eerste hoofdstuk van de Kolossenzen-
brief heeft Paulus gesproken over Jezus Christus als het de ‘icoon’,  
als het beeld van God. En even later – in hoofdstuk 3 – zei hij dat ‘De 
nieuwe mens vernieuwd wordt naar het beeld, de icoon, van zijn 
Schepper.’ Wij kennen dat woord natuurlijk ook in onze taal. 
 
Van de iconen waar ik net over vertelde. 
Ze spelen een belangrijke rol in de Oosters-orthodoxe kerk. 
Het zijn in feite vensters naar de hemel. Maar we kennen het woord 
icoon ook nog op andere manieren. Je kunt ook iemand een ‘icoon’ 
noemen. Als iemand heel belangrijk geweest is, in de politiek of in de 
muziek. Dan is zo iemand een ‘icoon’ – een rolmodel… 
Iemand op wie je zou willen lijken misschien… 
 
Paulus sluit zijn brief aan de Kolossenzen af. 
Hier gebruikt hij het woord ‘icoon’ niet. Als je dit hoofdstuk leest,  
lijken het vooral wat samengeraapte huishoudelijke mededelingen. Een 
oproep tot gebed en vooral heel veel groeten. Mooi, maar wat hebben 
wij daar aan? Wat hebben Rafael en Hanna daaraan, zou je denken. 
Maar vergis je niet. Want je kijkt hier Paulus even in het hart. 
Je ziet hier hoe hij zelf veranderd is naar het beeld van zijn Schepper. 
Van een man die vol was van zichzelf, van haat tegen anderen (vooral 
christenen) naar iemand die zichzelf geeft in dienst van God en die vol 
liefde spreekt over anderen. Eigenlijk voedt Paulus de gemeente hier 
niet zozeer op door allerlei aanwijzingen, maar door zijn eigen 
voorbeeld. Bijna zonder dat hij het door heeft. 
Dat is nu: vrucht van de Geest. 
Hij werkt het in je leven! 
 
Zo werkt het ook in opvoeding. 
Kinderen leren vooral van je door wat je doet. 
Veel meer dan wat je zegt. Je voorbeeld, dat is wat er toe doet! 
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En dat is ook zo als het gaat om het gelooft. Daarom is dit zo’n mooi 
hoofdstuk, waarin je even een inkijkje krijgt hoe Paulus dat doet. 
In alle relaties: met God, buitenstaanders, medewerkers en met  
alle gemeenteleden… 
 
1. Contact met onze Icoon, dat is het eerste.  
De Bijbel noemt dat eenvoudig ‘gebed’. ‘Blijf bidden’! 
Zonder voortdurend contact met God, vervaagt het beeld van Christus   
in je leven! Daarom is bidden belangrijk! Want Jezus Christus leeft! Dat 
is de grote vooronderstelling van het gebed. “Blijf bidden!” zegt Paulus 
daarom. “En blijf daarbij waakzaam en dankbaar.” Bidden is veel meer 
dan alleen vragen. Het is ook danken. Ook dat zie je Paulus voortdurend 
doen in zijn brieven. Ook dat is iets om mee te nemen. Hoeveel tijd 
ruimen wij in ons gebed in om te danken? En voor het gebed voor 
anderen? “Bid voor ons”, zegt Paulus in vers 4. En in vers 12 noemt 
Paulus dat Epafras in al zijn gebeden strijdt voor u en bidt dat u als 
volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles 
wat God wil. Is dat iets wat wij ook doen? Bidden, voor de mensen om u 
heen? Vast wel. Ik denk dat ouders zeker bidden voor hun kinderen. 
Jullie ongetwijfeld ook! Maar misschien is het mooi om dat ook eens te 
zeggen. Dat je dat doet en waarom je dat zo belangrijk vindt! Je kunt 
dat natuurlijk ook doen voor anderen.  
Je collega’s. Je buren. Je klasgenoten.  
Voor hen bidden. Blijf bidden! 
 
2. Gedraag je wijs tegenover buitenstaanders! 
Paulus heeft het over ‘wijsheid’. Dat is een woord dat de mensen in 
Kolosse wel kenden. Vaak ging het dan om een wijsheid die zich verhief 
boven het aardse en opsteeg naar hemelse sferen. Maar voor Paulus is 
wijsheid juist een heel praktisch woord, net als in het Oude Testament. 
Wijsheid is waardoor je weet wanneer je spreken én wanneer je zwijgen 
moet! Je proeft hier – heel even – hoe Paulus dat zelf kennelijk deed. 
Om te beginnen is ‘timing’ belangrijk. ‘Benut iedere gelegenheid’. 
Letterlijk staat er: ‘koop de tijd (het moment) terug’.  
Paulus bedoelt: benut de kans die je krijgt zo goed als mogelijk.  
Je moet niet altijd en overal je geloof uit willen dragen. Dat stoot 
mensen af. Maar je kunt ook de momenten voorbij laten gaan. En als je 
die kans dan krijgt, zegt Paulus: “reageer dan vriendelijk, maar beslist.”  
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Ik denk dat hier heel veel wijsheid in zit. Als je denkt aan gesprekken 
met ‘buitenstaanders’, zoals Paulus ze hier noemt. Eigenlijk is dat een 
woord waar heel veel respect in klinkt. Paulus trekt ze niet naar binnen. 
Maar respecteert hun standpunt. En zoekt naar het juiste moment om te 
spreken. Dat is ook voor de (geloofs)opvoeding belangrijk. Zeker als je 
kinderen ouder worden. Zoek naar de juiste timing. Jongeren hebben 
vragen… Maar niet altijd zin om het over die vragen te hebben… 
 
En als je spreekt, laten je woorden dan met genade geladen zijn en 
tegelijk met ‘zout’ besprenkeld. Zoiets zegt Paulus hier in dat zinnetje 
dat vertaald is als ‘vriendelijk maar beslist’. De genade gaat voorop. Dat 
is wat iedereen die buitenstaander is mag en moet weten! God wijst 
niemand af! Maar tegelijk mag er iets van ‘zout’ in je woorden 
doorklinken. Een beetje uitdagen en prikkelen… 
Zoals Paulus dat zelf deed bij koning Agrippa. “Je beweegt me bijna om 
christen te worden, Paulus”, zei de koning. En Paulus reageerde zoals hij 
hier schrijft: met genade en een klein beetje zout, prikkelend. “Ik zou 
wel willen dat u aan mij gelijk werd, met uitzondering van deze  
boeien natuurlijk…”. Je mag gaan lijken op onze Icoon. 
Op Christus, ook in hoe je met mensen omgaat! 
 
3. Maar er is nog meer. Als wij naar Zijn beeld veranderen gaan wij  
de mensen om ons heen vanuit Zijn liefde zien en benaderen. Paulus 
spreekt met enorme waardering over zijn medewerkers. Vaak denken  
wij aan Paulus als iemand die het allemaal alleen deed. Maar nee, je 
ziet hier een heel netwerk van medewerkers. En luister eens hoe Paulus 
over hen spreekt. Positief, vanuit de liefde van Christus. “Tychikus, onze 
geliefde broeder, onze trouwe medewerker, onze dienaar van de Heer” 
“Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder die één van u is.”  
Wacht even, Onesimus? Dat is toch die weggelopen slaaf? Ja, maar dát 
zegt Paulus niet. Heel bewust! In Christus ben je één. En zo gaat het 
verder. “Barnabas’ neef Marcus: ontvang hem gastvrij.” Met Barnabas 
had Paulus ruzie gehad (Hand. 15). En Marcus was weggelopen tijdens 
één van zijn zendingsreizen. Hij was gewoon verdwenen, had het 
helemaal gezien. Maar Paulus schrijft: “Ontvang hem gastvrij”! 
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Kortom: denk waarderend over anderen! Waarom? Omdat God ons in 
Christus waarde toekent. Wij, beperkte en schuldige mensen,  
zoals het Doopformulier zegt. Maar in Christus geliefd!  
 
Het is bijzonder om te zien hoe Paulus zijn tijd ver vooruit was. 
Tegenwoordig kun je lezen in onderzoeken hoe belangrijk het is om 
complimenten te maken – niet als trucje, maar echt. Thuis en op je 
werk. Maar Paulus wist dat al. Omdat het past bij de stijl van het 
evangelie. Dat is dus iets dat wij ook moeten doen. Vertellen hoe blij 
zijn met iedereen die zijn steentje bijdraagt. Ook aan deze dienst.  
De kosters, de mensen van het beamerteam, van de muziek!  
 
4. Tenslotte eindigt Paulus de brief met de groeten… 
Misschien heb ik hier nog wel het meeste van geleerd. Soms zeggen 
mensen dat wel. Doe de groeten thuis! Maar ik vergeet het vaak. Maar 
Paulus vergeet het niet. Groeten zijn belangrijk. Zoals gebed de hand 
uitsteken is naar God, is een groet de hand naar elkaar! Letterlijk 
betekent dat woord ‘groeten’, naar je toe trekken!  
En dat is wat er gebeurt. Je trekt die ander als het ware naar je toe, 
omdat je verbonden bent met elkaar! Groeten is dus je armen uitstrek-
ken naar je naaste. Een kaartje, een e-mail, een appje en ga maar door. 
Dat is belangrijk. Soms hoor je dat mensen gekwetst worden omdat die 
ander niet groet. Misschien heb je geen tijd. Maar elkaar niet groeten in 
de gemeente, dat kan niet… Groeten heeft te maken met hoe wij elkaar 
zien! Als mensen die allemaal door God geliefd zijn! En dus behandel je 
hem of haar ook met respect… Ook dat is iets om heel praktisch mee  
te nemen. Ook in de opvoeding: hoe benader je andere mensen? 
Hoe kijk je naar ze? Met een open blik? Of terughoudend? 
Wij – en onze kinderen – mogen icoon van Christus zijn. 
Hij die kwam om zijn leven te geven, uit liefde! 
In zijn spoor mag je leren uit liefde te leven. 
En die op jouw beurt weer door te geven! 
Amen. 


