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Preek over Kolossenzen 1:24-29 
- Schildwolde, 25 mei 2014 
- Kees van Dusseldorp 

 
Liturgie: 
Votum en groet 
Ld.381:1,2,3 
Wetslezing 
Ps.54 
Gebed 
Lezen: Kol.1:21-2:5  
 Mat.16:13-20 
Ps.89:7,8 
Preek: Kol.1:27b 
Ld.78 
Gebed 
Collecte 
Ps.98:1,4 [Wiekslag 5-8] 
Zegen  
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Gemeente van Christus, 
 
** leeft het voor je, het christelijk geloof? 
 
De opkomst bij de europese verkiezingen afgelopen donderdag lag rond de 37%. Dat 
vinden we laag. Toen de eerste europese verkiezing werd gehouden, in 1979, was het 
bijna 60%. Hoe het komt dat er zo veel mensen niet stemmen? Mijn stem heeft toch geen 
invloed, denkt men. Ik merk er weinig van, waar gaat het eigen over? Er is niet zoveel 
publiciteit over. Ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd. En die mensen op wie ik kan 
stemmen, die ken ik eigenlijk niet. Het leeft niet, zegt men. En dat merk je.  
 
Het leeft niet. Zou dat ook voor het christelijk geloof gelden? Voor veel mensen speelt 
Jezus Christus geen rol. Ze hebben zijn naam wel eens gehoord, maar niet begrepen wie 
hij is. Voor andere mensen speelt Jezus Christus wel een rol. Voor de jongeren die open-
bare geloofsbelijdenis willen doen. We hebben mooie gesprekken met hen gevoerd over 
hun geloof en hun verlangen. Maar misschien ben jij daar nog niet aan toe. Of ligt dat 
moment als heel wat jaren achter je. Leeft het voor je, het christelijk geloof? Of beter ge-
zegd: leeft Hij voor je, Jezus Christus? Dan zou je dat moeten merken.  
 
Ja, ik weet het wel: zoiets wordt in de kerk vaker gevraagd. Met als risico dat je bij jezelf 
te rade gaat: hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ben ik enthousiast over het geloof? Voel ik mij 
betrokken bij de gemeente? Zoek ik gelegenheden om van Christus te getuigen? 
 
Op zich zijn zulke vragen niet verkeerd. Het is best goed om af en toe in een spiegel te 
kijken. En te ontdekken, dat je het soms best lastig vindt om de verbinding te leggen tus-
sen Christus en het leven van elke dag. Dat je blijdschap om de Heer te dienen niet altijd 
even sterk is. Dat plaatst ons naast elkaar. En naast ieder die de Heer zoekt. Of je nu op-
gegroeid bent in een christelijke omgeving of niet.  
 
Maar die vraag: hoe zit het met mij, brengt je niet altijd verder. Als ik nog even de verge-
lijking mag maken met de europese verkiezingen van afgelopen week: als ik merk dat 
het me niet zoveel zegt, dan ben ik nog niet zoveel opgeschoten. Het is niet meer dan een 
constatering. Maar ik kom pas verder, als ik inzie dat het over zaken gaat waar ik direct 
mee te maken heb. Of als ik iemand ontmoet die er enthousiast over kan vertellen. Dat 
werkt aanstekelijk, het gaat veel meer voor je leven. Zou dat ook voor het christelijk ge-
loof werken? Dat het meer voor je gaat leven, als je er een enthousiast iemand over 
hoort spreken? Als je inziet welk effect het heeft voor je dagelijks bestaan? 
 
** Paulus is heel enthousiast 
 
Voor Paulus is het zijn passie. Het evangelie van Jezus Christus. Hij is er zo enthousiast 
over. Zijn verbazing is hoorbaar in hoe hij erover schrijft. Prachtige woorden: ‘Het is een 
glorierijk mysterie: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.’ Wij zouden er 
dan een heleboel uitroeptekens achter plaatsen.  
 
Het is zijn passie. Hij is geraakt door Jezus Christus en dat heeft hem nooit meer losgela-
ten. Hoeveel jaar hij inmiddels ook al christen is. En wat er in zijn leven allemaal al ge-
beurd is. Het vuur is niet gedoofd. Zijn blijdschap over Jezus is nooit verdwenen. Chris-
tus is alles voor hem. Door Christus is zijn leven radicaal veranderd. Het heeft toekomst 
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gekregen. Paulus aanbidt Christus, letterlijk. En oriënteert zijn hele leven op Hem. Zijn 
liefde en zijn strijd, zijn blijdschap en zijn verlangen, zijn inspiratie en zijn moed. 
  
Het is ook zijn missie geworden. Om in de hele wereld te getuigen van Jezus Christus. 
Zelfs als hij werd uitgelachen, als hij werd weggestuurd, zelfs als hij werd gestenigd of in 
de gevangenis terechtkwam. Hij ging door als getuige van Christus. Kon hij ergens niet 
komen, dan stuurde hij een brief, zoals aan de gemeente in Kolosse. Geschreven vanuit 
de gevangenis. Aan een gemeente, waarin veel verschillende overtuigingen bestonden. 
En die hij met kracht terugbrengt tot de kern: Wat hebben wij een rijk evangelie. Wat 
een prachtige boodschap. Wat een glorierijke Heer! De verbondenheid met Hem veran-
dert je persoon. Het geeft toekomst aan je leven. Glans aan je wereld. 
 
Paulus schrijft dit niet zomaar. Naar zijn overtuiging kan Jezus Christus diezelfde rol 
spelen voor zijn lezers. Ook hun personen veranderen door Christus. Ook hun levens 
krijgen toekomst door de Heer. Ook hun wereld krijgt glans van God. Daar gaat Paulus 
voor. Niet drammend, maar dienend. Niet eisend, maar uitnodigend. Maar ook niet vrij-
blijvend, maar met heilig vuur. 
 
** aanstekelijk 
 
Leeft het wel, het christelijk geloof? Met die vraag begon ik. En daartegenover zette ik 
het enthousiasme van Paulus. Dat vuur werkt aanstekelijk. Want het gaat over Jezus 
Christus. 
 
‘Wat heb ik met Paulus te maken?’ Het zou zomaar een vraag van je kunnen zijn. ‘Ik ben 
Paulus niet, ik heb een andere geschiedenis, leef in een andere tijd en heb een ander ka-
rakter.’ Misschien ga je zelfs nog wel een stap verder. En komt de gedachte boven: ‘Wat 
was Paulus een gedreven mens. Dat stoot me ook wel eens af. Door zijn radicaliteit voel 
ik niet altijd de ruimte om mijn eigen weg te gaan.’ Dat is immers de valkuil voor heel 
gedreven mensen. Dat ze over anderen heen lopen. Dat ze als fanatiekelingen overko-
men. En daar houden we niet zo van.  
 
Toch zou ik je willen vragen om niet te snel afstand te nemen. Want Paulus was niet zo-
maar iemand. En zijn brieven zijn niet zomaar in de Bijbel opgenomen. Het vuur dat in 
hem brandt, is bedoelt om ook in jou aan te steken. Hij is niet fanatiek, maar wel een 
hartstochtelijk getuige voor Christus. ‘Ik ben bezig om te vermanen en onderwijs te ge-
ven, zodat iedereen tot volmaaktheid in Christus komt’, schrijft hij. 
 
En het vuur dat bij je aangestoken wordt, verwarmt niet alleen jouw eigen hart, maar 
werkt ook weer aanstekelijk naar anderen. Vuur ontsteekt vuur. Enthousiasme voor 
Christus ontsteekt enthousiasme. Blijdschap met de kerk ontsteekt blijdschap. Bereid-
heid om te dienen ontsteekt bereidheid. In je gezin, in je familie, in je buurt of op je werk. 
Daarom is het van belang dat je in ieder geval de moeite neemt om het geheim van Pau-
lus’ enthousiasme te ontdekken. Om te luisteren naar wat hij daarover te zeggen heeft. 
Want hij geeft daar zelf woorden aan. Zijn passie heeft een duidelijke kern. Hij kan je 
vertellen waarom hij zo blij is. Lees maar, luister maar, bevraag hem maar. Want hij 
spreekt van Jezus Christus. Dat werkt aanstekelijk. Hij brengt je naar Jezus Christus. 
 
** het mysterie bekend 
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‘God heeft bekend gemaakt hoe glorierijk het mysterie is voor alle volken: Christus is in 
u.’ Nu komen we bij de kern van de blijdschap van Paulus. Wil je van hem leren? Je laten 
aansteken door zijn vuur? Kijk dan met hem mee. Zet zijn bril op. En ontdek het geheim 
van Jezus Christus.  
 
Paulus noemt het een mysterie. Dat klinkt wat zweverig. Mysterieus. Maar dat bedoelt 
hij niet. Het gaat hem om het geheim van Christus. Iets wat je wel aanvoelt, maar nooit 
helemaal begrijpt. Iets wat je verlangen prikkelt, maar wat je nooit kunt controleren. Als 
je het hebt over het geheim van Christus, dan is dat geen geheimpje, dat je niet mag ver-
klappen. Het gaat om een aantrekkelijk geheim, waarin je graag wilt delen. Vergelijk het 
met het geheim van een goede timmerman. Die je graag laat zien hoe hij het kozijn 
plaatst. Of het geheim van een goede school. Waar je nieuwsgierig naar bent, hoe ze de 
sfeer zo goed krijgen. Niks geen geheimzinnigheid, maar juist iets wat je aanspreekt. 
 
‘Christus is in u’. Dat is de inhoud van het geheim. Het mysterie waar Paulus verbaasd 
over is. Christus is in u! Ik heb het gehoord in de berichten van Epafras, die mij verteld 
heeft van uw gemeente. Ik heb het opgepikt uit de berichten van anderen, die getuigen 
van uw warme liefde voor elkaar. Ik heb het geconludeerd uit de vruchtbaarheid van uw 
gemeente voor uw omgeving. Dat is geen mensenwerk. Dit is het geheim van Jezus Chris-
tus. ‘Christus is in u!’  
 
Bij alles wat er over uw achtergrond verteld kan worden. Bij alle verschil van mening 
onder u. Bij alles wat u nog moet leren en waar ik u nog over zal aanspreken. Hoe glorie-
rijk is het mysterie: ‘Christus is in u!’ Hoe prachtig is het evangelie: De Heer zelf woont 
onder de mensen! Een gemeenschap van mensen is tot een woning voor de Heer. Een 
hart van vlees is tot een tempel voor de Geest. Een leven van een zondaar wordt tot een 
plek van Gods nabijheid. Hoe is het mogelijk! Je begrijpt het niet, maar aanvaardt het in 
geloof. Je verzint het niet, maar kunt het tegelijk niet ontkennen. Je doorgrondt het niet, 
maar tegelijk leer je hem ervoor te danken. 
 
Je kunt je over veel dingen druk maken. In de kerk, in je leven, in de wereld, in de ge-
meente. Je hebt er vast reden genoeg voor. Met de nodige dingen die je minder prettig 
vindt. Die je zou willen veranderen. De teleurstellingen en gebrokenheid die je mee-
maakt. Maar kijk mee met Paulus en verwonder je. Ontdek het geheim van Jezus Chris-
tus: Hij zelf is in ons. Hoe is het mogelijk! Hij zelf is onder ons. Halleluja! 
 
** de hemel open 
 
Bij dat geheim van Christus zet Paulus nog een tweede uitroepteken: In Christus gaat de 
hemel open. ‘Christus is uw hoop op goddelijke luister.’ Dat verklaart waarom de verba-
zing van Paulus zo’n warm enthousiasme is. Hij ziet en hoort dat het mysterie van Chris-
tus ook in Kolosse bekend is: Christus is in hen. De gemeente kerk daar. Het geloof leeft 
daar. En daarmee gaat de hemel voor hen open. Want dat is wat Christus brengt. 
 
Ik vind het wel bijzonder dat Paulus deze uitdrukking gebruikt om het karakter van het 
evangelie te beschrijven: ‘Christus is de hoop op goddelijke luister.’ Daar moet je even bij 
stilstaan. Om de woorden tot je door te laten dringen. De kinderen op de Wiekslag wer-
ken deze weken over kunst. Een schilderij, een beeldhouwwerk, een bijzonder gebouw. 



5 

 

Je moet er de tijd voor nemen om er goed naar kijken. Wat bedoelt de kunstenaar? Al-
leen door er steeds weer naar te kijken, door de details goed in je op te nemen, door het 
te verbinden aan je eigen ervaring, leer je zo’n kunstwerk begrijpen en waarderen.  
 
‘Christus is de hoop op goddelijke luister.’ Goddelijke luister dat is de heerlijkheid van 
God, de zaligheid. Het heeft iets te maken met de tegenwoordigheid van God zelf. En iets 
met hemelse glans in het leven van een volgeling van Christus. Iets met de erfenis die in 
de hemel voor ons klaarligt. Die goddelijke luister is de belofte die aan Christus verbon-
den is. De toezegging van de Heer dat de heerlijkheid zal komen. En de belofte van de 
een leidt tot hoop voor de ander. Geen onzekere hoop waar je niets aan hebt. Maar een 
gefundeerd vooruitzicht waarheen je op weg bent. Hoop die kracht geeft. Uitzicht dat 
verlangen geeft. Moed. De hemel gaat open.  
 
Christus is de hoop op goddelijke luister. De toekomst is verbonden aan Jezus Christus. 
In Christus gaat de hemel open. Daarom is Paulus zo ontzettend dankbaar dat Christus 
zich ook in Kolosse laat kennen. Daarom is Paulus zo enthousiast dat mensen het geheim 
van Christus hebben leren kennen. Daarom is Paulus ook zo blij dat hijzelf zich aan Jezus 
heeft verbonden. In Christus gaat de hemel open. Hij is uw toegang tot de Vader. Hij is 
uw garantie voor uw zaligheid. Hij is de sleutel voor uw toekomst. Hij is uw hoop op 
goddelijke luister.  
 
** dat geeft blijvende blijdschap 
 
We kijken Paulus vanmorgen recht in het hart. Hij maakt er geen geheim van wat hem 
drijft. Het christelijk geloof leeft voor hem. Jezus leeft voor hem. Paulus ziet het voor zijn 
ogen. ‘Christus is in u, de hoop op goddelijke luister.’ Maar het is niet alleen een overtui-
ging. Het is ook een kracht in zijn leven. Het is een waarheid die werkt. Die hem blijd-
schap geeft in alle omstandigheden. 
 
Het is alleen al goed als iemand enthousiast kan vertellen over Jezus Christus. Dat wa-
kert het vuur aan. Omdat je zelf zo snel weggezogen wordt door alles wat er gebeurt. 
Problemen thuis, zorgen om de gezondheid, spanning op het werk, onrust in je familie, 
verdriet bij geliefden, angst bij mensen, onrecht in de wereld. Maar ook positieve krach-
ten kunnen je in beslag nemen. Je ambities, je verantwoordelijkheden, je ontwikkeling, je 
liefde. Niet verkeerd om je daarmee bezig te houden. Maar er zit een risico in dat Jezus 
Christus wat naar de achtergrond schuift. Vooral als je de verbinding niet ziet tussen je 
geloof en je leven.  
 
Paulus vertelt niet alleen gepassioneerd over Jezus Christus. Hij vertelt ook hoe blij hij 
daarvan leeft ondanks het harde leven. ‘Ik moet lijden’, schrijft hij. We weten dat hij in de 
gevangenis zit als hij deze brief schrijft. En reken erop dat een romeinse gevangenis geen 
driesterrenhotel is. En het was ook nog eens ten onrechte. Ik heb een zware strijd te 
voeren, schrijft hij. Maar toch ben ik blij. Blijdschap ondanks het lijden. Nee, Paulus is 
zelfs blij met het lijden. Want hij verbindt het aan het lijden van Jezus Christus. ‘Ik mag in 
mijn lichaan aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt’, schrijft hij. 
 
Niet dat er aan het lijden van Christus nog wat mist. Zijn offer aan het kruis was vol-
maakt en afdoende. Maar dat lijden van Christus is nog niet afgesloten. De gebrokenheid 
is nog niet voorbij. In zijn lichaam, de kerk, gaat het door. Als het leven je moeilijk wordt 
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gemaakt, als de angst je naar de keel vliegt, als het verdriet je dreigt te verlammen, ver-
bindt dat dan aan Christus. En merk dat de bron van blijdschap niet opdroogt. Christus is 
in u, de hoop op goddelijke luister. Dat is geen theorie. Het is een kracht die het leven 
verandert. In het lijden verlies je de blijdschap niet. Want je bent van Jezus Christus. 
 
** het richt je inzet 
 
Voor Paulus leeft het. Jezus Christus is in ons. Voor Paulus werkt het: de hoop op godde-
lijke luister. Het verandert zijn leven. En het bepaalt ook zijn leven. Want dit geheim van 
Christus richt zijn inzet. God heeft mij een dienende taak toevertrouwd voor deze bood-
schap, schrijft hij. Die dienende taak is niet alleen gericht op de christenen in Kolosse. 
Die dienst van Paulus gaat nog steeds door, als wij zijn brieven lezen, en zijn onderwijs 
ter harte nemen. En als wij onszelf in diezelfde dienst laten betrekken. 
 
Als je Jezus Christus kent, dan word je geroepen om hem te dienen. Met je mogelijkhe-
den en je energie word je ingezet voor Christus’ werk. Vuur ontsteekt vuur. De dienaar 
Paulus maakt nieuwe dienaren. Knechten van Christus die de hoge verantwoordelijkheid 
krijgen om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 
 
Het bijzondere is, dat Paulus zichzelf niet alleen een dienaar van Christus noemt, maar 
ook een dienaar van de gemeente. Een knecht van de kerk. Dat maakt het spannend. Zo 
maak je je ondergeschikt aan mensen. ‘Ik ben er om jou te dienen. Met mijn mogelijkhe-
den en mijn energie.’ Mag ik dat zeggen: een dienaar van Jezus Christus is een dienaar 
van zijn gemeente? Dat geldt niet alleen voor Paulus. Dat geldt niet alleen voor ambts-
dragers. Dat geldt voor iedere christen. Dient elkaar door de liefde, schrijft de apostel 
ergens anders. Maar het werkt alleen als iedereen zich ook als dienaar opstelt. En zich 
niet als heer gedraagt. En het werkt alleen als je er zelf mee begint, onafhankelijk van 
wat een ander doet. En ermee doorgaat, ook als er teleurstellingen komen. 
 
Dienen, dat betekent: Een stapje terug doen, zodat de ander kan voorgaan. Door de knie-
en gaan, zodat je de ander kunt dragen. Even je mond houden, zodat je ook naar de an-
der kunt luisteren. Dienen kan veel vormen aannemen. Dat valt ons niet gemakkelijk. 
Het zit ons niet in het bloed en het gaat in tegen de cultuur in onze samenleving. Maar 
toch: we zijn dienaren van elkaar. En samen dienstbaar aan de boodschap van Christus 
in deze wereld. Want dat is het voorrecht van deze taak. Je bent beheerder van het evan-
gelie, uitvoerder van Gods wil. Dat zorgt ervoor dat je niet de loopjongen of de huissloof 
wordt. De dienende taak heeft God je toevertrouwd om zijn boodschap in al haar volheid 
te verkondigen. Daardoor kun je ook dienen door een ander met liefde te waarschuwen. 
Of met wijsheid te onderrichten. Al je energie en mogelijkheden krijgen richting en 
kracht, door de aanwezigheid van jezus Christus. 
 
**  
 
Leeft het voor je, het christelijk geloof? Hoe gaat iets voor je leven? Als je merkt dat het 
werkt. Als je iemand hoort vertellen die zelf enthousiast is. Voor Paulus is het geen 
vraag. Christus leeft voor hem. Met veel vuur schrijft hij over hem. Met als doel dat ook 
jij die passie voor Christus leert kennen. En met Christus leert leven. Want het is een ge-
weldige kracht. Het glorierijk mysterie: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luis-
ter. 


