
Liturgiesuggesties:

Psalm 73:9
Gezang 360
Psalm 1:1 en 2
Psalm 1:3
Psalm 63:1
Colossenzen 1:15-23
Psalm 93:1 en 4 OB
Gezang 440:1
Gezang 440:2, 3 en 4
Schriftberijming 20:1, 3, 4 en 5 (tijdens viering avondmaal)
Psalm 103:8 en 9

***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui,

Colossenzen 1: 15-20 is een lied. Een nieuwtestamentisch lied. En eigenlijk zou je
zo’n lied niet alleen moeten lezen ... Je zou het ook moeten kunnen zingen. Zingen
zoals de apostel Paulus dat gedaan heeft toen hij - vanuit zijn gevangenschap in
Rome - deze brief aan de Colossenzen schreef.

Dit lied bestaat uit twee strofen, twee coupletten. En het opvallende is dat beide
coupletten parallel aan elkaar zijn. Er zijn nogal wat overeenkomsten. Niet alleen in
de opbouw, in de vormgeving van de coupletten. Ook tot in de bewoordingen toe
ontdek je hoe kunstig dit lied is samengesteld.

Om paar voorbeelden te noemen:
- Vers 15 begint met de woorden: “Hij is het Beeld van de onzichtbare God.”
Het tweede couplet begint met: “Hij is het Begin.”
- In vers 15 wordt gesproken over Christus als de “Eerstgeborene van alle schepsel.”
Het tweede couplet bezingt Christus Jezus als de “Eerstgeborene uit de doden”.
- Komen we in het eerste couplet veelvuldig de woorden “schepping, schepsel,
scheppen” tegen. In het tweede couplet staat het woord “verzoening” centraal.

Je zou dus met recht kunnen zeggen dat in het eerste deel van dit lied, in het eerste
couplet het verband wordt aangegeven tussen Christus Jezus en de schepping. In
Hem zijn alle dingen geschapen ... Alle dingen zijn geschapen in relatie met Hem!
In het tweede couplet wordt Christus aangeduid in zijn positie in de her-schepping.
Hij is de Middelaar van de verzoening. Alle dingen zijn verzoend door Hem. Alle
dingen, op de aarde en in de hemel.

In dit Christus-lied, broeders en zusters, jongelui, komt dus als het ware in een
notendop ... heel het werk van Christus Jezus aan de orde. Paulus bezingt de
betekenis van de Zoon van Gods liefde voor de schepping, voor de herschepping,
voor de kerk en voor de toekomst.

*
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Mag ik vanmorgen rondom het avondmaal vanuit dit Christus-lied een paar
gedachten aan u en jou doorgeven.
Het eerste dat van Christus Jezus wordt gezegd is dit: “Hij is het beeld van de
onzichtbare God.” Waarom begint Paulus daarmee? U en jij moeten weten dat er in
de gemeente van Colosse nogal wat dwaalgeesten waren. Mensen, die dachten dat
ze het beter wisten dan Epafras, de stichter en voorganger van de gemeente. Die
dwaalgeesten deden niet anders dan verwarring zaaien. Eén van de dingen, die ze
beweerden was: ‘Over God kun je niets zinnigs zeggen. Laat staan dat je God zou
kunnen leren kennen. God laat Zich niet kennen. Het enige dat je over God zou
kunnen zeggen is dat Hij volkomen on-kenbaar is.’
Daalgeesten. Verwarring stichters. ‘Zou je God niet kunnen leren kennen? Nou zeker
wel! Kijk maar naar Christus Jezus, de Zoon van Gods liefde. Hij is hét beeld van de
onzichtbare God.’ Christus Jezus is in de meest letterlijke zin sprekend zijn Vader.
Als je de Zoon van Gods liefde kent, ken je God de Vader ook. Zo Vader, zo Zoon!’
Paulus heeft dat niet zelf verzonnen. Jezus heeft dat tijdens zijn leven meer dan eens
zélf gezegd: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” “En als je Mij kent, ken je
ook mijn Vader.” (Joh. 14:8-10)

*

Het beeld van de onzichtbare God. Wat wil dat woord ‘beeld’ hier aangeven? We
weten uit opgravingen dat er Egyptische farao’s zijn geweest, die aan de uiteinden
van hun rijk een beeld van zich lieten plaatsen. Een standbeeld of alleen een
borstbeeld. Daarmee wilden ze aangeven dat als je voorbij dat beeld ging, als je het
beeld van de farao passeerde ... dat je dan in het gebied kwam waar hij heer en
meester was. We kennen zoiets ook bij onze ambassades in het buitenland. Daar
hangt een foto als afbeelding van onze koningin. Die ambassade is een stukje
Nederland. Daar heeft alleen onze koningin het voor het zeggen. Die foto, die
afbeelding vertegenwoordigt als het ware onze koningin.

Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt kennen wij als ons woord “icoon”. Nu is
een “icoon” meer dan een afbeelding, een evenbeeld. Een icoon is vorm van
openbaring. In de Grieks Orthodoxe kerk worden iconen daarom ook aanbeden.
Iconen van heiligen. Iconen van bijzondere gelovigen.

De onzichtbare God ‘openbaart’ Zich - als het ware in een icoon ... aan ons mensen.
En dat beeld, die icoon, toont niet alleen wie God is. In dat beeld, in die icoon is God
zélf tegenwoordig, is Hij aanwezig, present!
Christus Jezus, de Zoon van Gods liefde, is de icoon van God. Hij vertegenwoordigt
zijn Vader hier op aarde. In Hem zie je Wie God voor ons mensen wil zijn. Hij is niets
en niemand minder dan God zélf! “In Hem woont de hele volheid van God”, schrijft
Paulus in hoofdstuk 2 vers 9. In Hem in God op aarde gekomen. In Hem kun je God
ook echt kennen.

*

Hoe God Zich dan laat kennen? God, broeders en zusters, jongelui, laat Zich - in de
Zoon van zijn liefde - kennen als een God die uit is op vrede, op verzoening en op
herstel. Paulus zegt het zo in vers 20: “Want het heeft de ganse volheid behaagd in
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Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van
zijn kruis, alle dingen weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde,
hetzij wat in de hemelen is.”
God is een verzoenend God. Een gaarne vergevend God. “Hij doet ons niet naar
onze ongerechtigheden, niet eeuwig blijft Hij toornen. Maar zo hoog de hemel is
boven de aarde zover doet Hij onze overtredingen van ons.”

Wie - in Christus Jezus - deze God heeft leren kennen ... is vanmorgen van harte
welkom aan de tafel van de verzoening. Hier mogen we ervaren, proeven, dat God
niets liever dat dan onze zonden te vergeven. Hij heeft daarvoor zijn eigen Zoon
gegeven. De Zoon van zijn liefde.
Laten we dan ook als we straks - als we gegeten en gedronken hebben en weer naar
onze plaats in deze wereld terug gaan - zelf beelddragers van deze verzoenende
God zijn. Iconen, waarin de mensen om ons heen iets van de liefde van deze God
mogen zien. Christus Jezus heeft ons zélf daarin zijn voorbeeld gegeven. Hij werd de
minste door als een dienaar, een slaaf te worden. Hij waste zijn discipelen de voeten
opdat zij - als vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk - zouden delen in macht en
majesteit. Christus Jezus, de Zoon van Gods liefde. Uw, jouw, mijn Heer en Heiland.
Mijn Redder, mijn Meester. Icoon van de onzichtbare God.

Amen.

Tafel 1 - Colossenzen 1: 15-17
“Hij is ... de eerstgeborene van de ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen
geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de
onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen
bestaan in Hem.”

Paulus, broeders en zusters, jongelui, verkondigt ons dat de macht van Christus
Jezus ... onbeperkt is. En Hij begint daarom zijn Christus-lied bij het begin: bij de
schepping. Of eigenlijk al daarvoor. Christus is vóór alles. Hij is de eerstgeborene van
de ganse schepping. De apostel wil daarmee zeggen dat de Zoon van Gods liefde er
eerder was dan de schepping. Sterker nog ... dat Hij bij de schepping zelfs een
beslissend aandeel gehad heeft. Hij staat bóven de schepping, boven alles wat door
God geschapen werd. Daarom heerst Hij over alles. Alle machten zijn aan Hem
onderworpen. Zichtbare en onzichtbare. Op de aarde en in de hemel. “Tronen,
heerschappijen, overheden, machten.”

Met andere woorden. Wat er ons ook mag overkomen, wat er op de aarde of in de
hemel ook mag gebeuren, ... niets gaat buiten Christus Jezus om. Altijd weer hebben
we met Hem te maken. Overal komen we Hem tegen. Bij alles waar we in de
schepping op stuiten ... is Hij betrokken. Hij houdt het in stand. Hij staat boven alles.
Kortom: Christus Jezus, de Zoon van Gods liefde, heeft alle macht ... in de hemel en
op de aarde.

Laten we samen zingen: Schriftberijming 20 vers 1.
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Tafel 2 - Colossenzen 1: 18a
“En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.”
Het hoofd is het regelcentrum. Hier komen alle zenuwbanen van het lichaam samen.
Van hieruit worden alle lichaamsfuncties ‘aangestuurd’. Zonder hoofd kan een
lichaam niet functioneren.

Christus Jezus, de Zoon van Gods liefde, is het Hoofd van het lichaam, de gemeente.
Hij neemt in de gemeente de meest centrale plaats in. Hij regelt, Hij overweegt, Hij
beslist wat het beste voor haar is. Het lichaam is van Hem afhankelijk en dankt aan
Hem haar bestaan.

Aan dat Hoofd, zijn u en jij en ik, verbonden. Door de zenuwbanen van het geloof.
Door die banen stroomt de Heilige Geest naar alle leden van zijn lichaam. Die Geest
zet ons allen aan het werk. Met de door God gegeven gaven en talenten mogen we
ons inzetten voor de gemeente. De één met de gave van de gastvrijheid: je huis open
stellen voor een bijbelkring of een wijkavond. De ander met de gave van het gebed:
bidden voor elkaar, voor de gemeente, voor de wereld waarin wij leven. Weer een
ander met de gave van het leiding geven: als bestuurslid van een vereniging, als
gespreksleider van een groep, als ambtsdrager.

En al dat werk dat we samen mogen doen ... wordt geregeld vanuit ons Hoofd, vanuit
Christus Jezus. Hij zet ons op onze plaats in de gemeente, Hij stuurt en corrigeert.
Opdat zijn lichaam, de gemeente, functioneert. In deze tijd, in deze wereld. 

Laten we samen zingen: Schriftberijming 20 vers 3.

Tafel 3 - Colossenzen 1: 18b
“Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste
geworden is.”
Christus Jezus, de Zoon van Gods liefde, staat gemeente aan het begin. Hij staat
vooraan. Hij neemt in alles een sleutelpositie in. Hij is de Baanbreker, de
Wegbereider, de Inaugurator. Want Christus Jezus heeft - door zijn lijden en sterven
- de weg gebaand voor allen die in Hem geloven.

“Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden.” De eerstgeborene is het kind dat
als eerste geboren is. De oudste in leeftijd - zouden wij zeggen. Maar in Bijbeltaal kan
eerstgeborene ook betekenen: de belangrijkste, degene die een streepje vóór heeft.
Krachtens zijn afstamming is Christus Jezus de Eerstgeborene. Hij is de
Eerstgeborene van de Vader in de hemel. Krachtens zijn verzoenend werk is Christus
de Eerstgeborene uit de doden.

Zijn opstanding is bepalend voor onze opstanding. Zijn opstanding is ook de
waarborg, de garantie voor onze opstanding. Dat geldt ook voor ons lichaam. God,
de Vader, vindt ons lichaam blijkbaar zó belangrijk, dat Hij het - op de dag van
Christus’ wederkomst - in heerlijkheid zal opwekken.
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Zo is Christus Jezus, de Zoon van Gods “onder alles de Eerste geworden”. Hij
bekleedt in alles de sleutelpositie. In de schepping en in de herschepping. Er niets -
maar dan ook helemaal niets - wat niet onder zijn heerschappij staat.

Laten we samen zingen: Schriftberijming 20 vers 4 en 5

Tafel 4 - Colossenzen 1: 15-20
Colossenzen 1 vers 15-20 is een lied, een Christus-lied. Paulus bezingt hierin de
plaats die Christus Jezus, de Zoon van Gods liefde, inneemt in de schepping en in de
her-schepping. Het is opvallend hoe vaak Paulus in deze paar verzen het woordje ‘al’
gebruikt. Als u meetelt, maar liefst zeven keer: “Want in Hem zijn alle dingen
geschapen ...” “Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen ...” “en Hij is vóór
alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem ...” “Hij is onder alles de eerste
geworden ...” “Want het heeft al de volheid behaagd in Hem woning te maken ...”
“Door Hem ... alle dingen weer met Zich te verzoenen ...”

Zeven keer dat woordje ‘al’. Dat geeft ongetwijfeld iets aan van de volkomenheid, van
de totaliteit. Paulus wil met dat zeven keer ‘al’ ... de alomvattende betekenis
aangeven van het werk van Christus Jezus op de aarde en in de hemel. Er is niets -
maar dan ook helemaal niets - wat niet onder zijn heerschappij staat. Heel de
schepping. Heel de verzoening. Heel de kerk.

Dat mag ons - zo zei ik vanmorgen al - ook vandaag de dag troost en houvast geven.
We mogen leven, we mogen gemeente zijn, in een donkere en verwarde wereld
waarin de dreiging van alle kanten op ons af komt. Maar het is eens Goede Vrijdag
geweest en het is eens Pasen geweest. Christus Jezus heeft die wereld met God
weer verzoend. En Hij is opgestaan uit de doden en is naar de hemel gegaan. Alle
machten van de duisternis heeft Hij verslagen. Alles - in de hemel en op de aarde -
staat nú al onder zijn heerschappij!

Laten we samen zingen: Psalm 145 vers 2.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Haarlem 9 juni 2002
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