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preek 4 september 2022 (startzondag) 

serie Wandelen met God 

thema Week 1: Routeverkenning 

tekst Kolossenzen 2:6-7: “Leef in eenheid met Christus Jezus” 

liturgie: Kerkboek 163 (Dit huis een herberg onderweg) 

stil gebed  

votum = Psalm 121:1 (Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan) 

groet Psalm 121:2,3,4 (vers 2 en 4 met tegenstem) 

gebed Kinderlied: ELB 435 (‘k heb Jezus nodig heel mijn leven) 

kinderen naar hun club  

preek deel 1  

lezen Kolossenzen 2:1-7  

preek deel 2 Opwekking 798 (Wij zijn het volk van God) 

het nieuwe leven volgens 

Kolossenzen 3:5-15 BGT Opwekking 347 (Ik geloof in God de Vader; refrein in wisselzang) 

gebed  

kinderen komen terug  

collecte  

zegen Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn; in wisselzang) 

 

inleiding 

Vandaag gaan we van start met het jaarthema ‘wandelen met God’. 

Een mooi project om te doen: je kunt er in je eentje mee aan de slag via het 

bezinningsboek (en ik hoop dat je het allemaal al hebt); je kunt er samen mee bezig in je 

eigen buurt (en ik hoop dat je allemaal meedoet); en op de themazondagen krijgt het 

aandacht in de kerk. Ik hoop en bid dat alle verschillende activiteiten op elkaar inwerken 

zodat je iets ervaart van het wandelen met God en er steeds meer enthousiast voor wordt 

en steeds meer merkt hoe het wandelen met God past bij het leven (van jou alleen en van 

ons samen). 

Vandaag staat de routeverkenning op het programma. 

Eerst kom ik met een paar voorbeelden. Daarna lezen we een gedeelte uit de Bijbel en daar 

geef ik een korte uitleg van. 

preek deel 1 

Sommige mensen zijn heel erg goed in hardlopen of in fietsen of in een andere sport. 

Als je aan hardlopen doet en iemand anders kan ruim twee keer zo hard als jij, dan kijk 

je daar vol bewondering naar want je weet wat een prestatie het is als iemand zo snel 

gaat. 

Hetzelfde met fietsen. Ik zag op de tv wat beelden uit een etappe van de Vuelta waarbij 

de renners te maken kregen met stijgingspercentages van 20 %! Ik zou het al moeilijk 

vinden om lopend met de fiets aan de hand boven te komen. Maar die wielrenners fietsen 

maar door. Geweldig. 

Zou je ook zo goed willen zijn? 

Ik niet. 

Ik ben er gewoon te oud voor dus ik ben te laat om ooit nog kampioen te worden. Maar 

bovendien vind ik het gewoon niet leuk als mijn hele leven om hardlopen of om fietsen 

zou draaien of om een andere sport. Dat ik eindeloos zou moeten trainen. Dat ik heel erg 

moet opletten op wat ik eet en drink. Dat alles draait om die sport. Dat trekt me echt niet 
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aan! Ik heb niet de ambitie (en ook nooit de ambitie gehad) om kampioen te worden. 

Ik loop en fiets op m’n eigen tempo. 

Daar word ik blij van; ik word er ook wel moe van maar het geeft me tegelijk ook 

nieuwe energie. 

Maar soms ben ik jaloers. 

Als ik op Strava (de sportapp) zie hoe hard anderen gaan: een broer, een zwager, een 

vriend … Dan denk ik wel eens: sjonge, die gaat hard! heel wat harder dan ik en heel wat 

verder dan ik; kon ik dat ook maar. Dan vind ik het frustrerend om de prestaties van 

anderen op de app te krijgen. Leuk voor hen dat ze het zo goed kunnen, maar het is lastig 

voor mij. 

Op diezelfde manier heb ik het ook als het over ‘wandelen met God’ gaat. 

In de Bijbel staan voorbeelden van mensen die geweldig zijn in het ‘wandelen met God’. 

Henoch bijvoorbeeld. Net als zijn vader en net als zijn opa trouwt hij en krijgt hij 

kinderen. Maar alleen van hem wordt gezegd dat hij wandelt met God (Gen. 5:22). Wat 

dat precies inhoudt staat er niet bij. Maar je merkt wel dat Henoch heel close is met God, 

zo close dat God hem vervroegd bij zich haalt. Henoch staat voor mij op eenzame 

hoogte. Ik kan niet aan hem tippen. 

Of neem Noach. Hij leeft in een afschuwelijke tijd: de wereld is vol geweld en het is zo 

vreselijk dat God besluit om alles weg te vegen en een nieuwe start te maken. Maar 

Noach mag blijven leven want Noach wandelt met God (Gen. 6:9). Bij Noach wordt kort 

uitgelegd wat dat wandelen met God betekent. Noach is een goeie vent; anders dan al 

zijn tijdgenoten is Noach recht door zee; anders dan al zijn tijdgenoten kun je Noach 

vertrouwen. Dat is dus: wandelen met God: dat je eerlijk bent, dat je betrouwbaar bent. 

En als God de opdracht geeft om een enorm schip te bouwen, op het droge, doet Noach 

dat. Ik weet niet of ik dit gekund had: leven als Noach, eenzaam tussen allemaal mensen 

die de meest verschrikkelijke dingen uithalen (en dan heb ik het nog niet eens over de 

vraag of ik handig genoeg zou zijn om een compleet schip te bouwen). Als ik nadenk 

over Noach, heb ik het gevoel dat Noach hoog boven mij staat; zelfs als ik me uitrek 

raak ik z’n tenen nog niet. 

En Abraham is voor m’n gevoel nog groter. God zegt tegen hem (in Gen. 17:1): ‘Wandel 

voor mijn aangezicht’ (dat wil zeggen: leef in mijn aanwezigheid; leef dichtbij Mij). En 

Abraham doet dat! Jaren later vertelt hij dat aan één van zijn knechten. Dan zegt hij (in 

Gen. 24:40): ‘Ik heb altijd dichtbij God geleefd. Ik heb altijd beseft dat God me ziet. En 

ik weet daarom zeker dat God voor mij zorgt’. Ik vind dat heel bijzonder! Want zoveel 

hoort Abraham niet van God en zoveel ziet hij niet van God. In de Bijbel lees je een paar 

keer over rechtstreeks contact tussen Abraham en God, momenten waarop God met 

Abraham in gesprek is. Maar dat is maar een paar keer in ruim honderd jaar. Verder is 

het stil. Als het zo lang stil blijft zou je op den duur gaan denken dat je je vergist hebt. 

Maar Abraham niet. En daarom kijk ik enorm tegen hem op. 

Wat zijn ze goed! 

Zou je ook zo goed willen zijn? net zo goed als Henoch? net zo goed als Noach? net zo 

goed als Abraham? 

Dat is niet wat God van je vraagt! 

Je hoeft niet te proberen om het niveau te bereiken van Henoch of van Noach of van 

Abraham. Eerlijk gezegd zou ik het ook niet zien zitten. Ik zou niet graag ruilen met 

Henoch of met Noach of met Abraham. Ik ben blij dat ik niet hoef mee te maken wat zij 

hebben meegemaakt. Ik ben dankbaar dat ik nu leef. Ik ben dankbaar voor de verhalen 

over Henoch en Noach en Abraham want dat helpt me wel om God wat beter te 

begrijpen, God in zijn drive om zijn mensen te laten leven in nauwe verbondenheid met 

Hem. Ik ontdek hoe God dat doet en dat vind ik heel bijzonder. Maar God vraagt van ons 

niet dat we een nieuwe Henoch worden of een nieuwe Noach of een nieuwe Abraham. 
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Wat God wel van je vraagt dat is: dat je leeft in eenheid met Christus Jezus. Maar wat houdt 

dat in? Laten we daarover iets gaan lezen uit een brief die we kennen als “de brief aan de 

Kolossenzen”. 

Wij schrijven geen brieven meer. We sturen nu mailtjes, soms ook appjes, reuze handig 

en het gaat lekker vlot. Maar een brief … dat komt er niet meer van. Dat was vroeger 

wel anders. Bijna 2.000 jaar geleden schreef Paulus een brief. Hij ging er echt even voor 

zitten. Hij ging ervoor in gebed. Hij overwoog wat hij precies ging schrijven. En toen 

schreef hij zijn brief. Daarbij had hij speciaal de christenen in Kolosse op het oog (en 

Kolosse is een stad in het westen van het huidige Turkije); maar hij schreef zijn brief ook 

aan heel veel andere christenen die hij nog nooit gezien heeft. Uit die brief lezen we nu 

een kort gedeelte. 

We lezen Kolossenzen 2 vers 1-7. 

preek deel 2 

Paulus heeft het in vers 1 over een zware strijd die hij voert. 

Wat is die strijd? Dat is niet dat zijn leven zo moeilijk is. Dat is ook niet dat heel veel 

mensen zich tegen hem keren. Nee: de strijd die hij voert, daarmee zinspeelt hij op zijn 

gebed. Hij vergelijkt zijn gebed met een sportwedstrijd waarin je alles geeft om de finish 

maar te halen. Zo is Paulus aan het bidden, niet voor zichzelf maar voor mensen die hij 

nog nooit gezien heeft. Het zou zo maar een gebed voor jou en voor mij kunnen zijn. 

Waar verlangt hij naar? Dat lees je vooral in vers 2. 

Paulus zet alles op alles (als een echte sportman die de wedstrijd van zijn leven loopt) 

want hij verlangt ernaar dat wij vol zijn van liefde voor elkaar. Daar is Paulus voor in 

gebed. Want Paulus beseft dat je nooit in je eentje grip krijgt op Gods geheim, dat je daar 

nooit in je eentje achter komt. Als je Gods geheim in z’n volle omvang wilt leren kennen 

moet je er met z’n allen mee bezig zijn want juist zo ontdek je hoe bijzonder het is wat 

God aan ons samen toevertrouwt: wat Gods geheim is. 

Nou moet je weten dat veel mensen in Kolosse dol waren op geheimen. Ze hoorden over 

geheimzinnige gebeurtenissen en over mysterieuze toestanden; moeilijk moeilijk 

moeilijk; voor een normaal mens niet te begrijpen; een enkeling (een echte slimmerd) 

had het door: zo iemand had inzicht in het leven en had vat op het geheim van het leven; 

zo iemand kon vertellen wat je absoluut moest doen of vooral moest laten. 

Omdat Paulus daarvan weet, heeft hij het over Gods geheim. Dat is dus een reactie op 

theorieën die populair waren in Kolosse. Paulus schrijft over Gods geheim maar dat is 

(anders dan het geheim waar veel mensen in Kolosse hun hoofd over breken) niet een 

heel ingewikkelde theorie die je uitsluitend kunt snappen als je heel slim bent. Het 

bijzondere van het geheim van God is, dat het een persoon is! Dat vind je vast niet 

verrassend want je kent de oplossing al: het geheim van God is Christus! 

Paulus verlangt ernaar dat je Christus kent. 

Niet alleen zijn naam, niet alleen waar Hij vandaan komt, niet alleen hoe God de eeuwen 

door zijn komst heeft voorbereid en allerlei mensen daarbij heeft ingeschakeld (soms 

zelfs tegen hun zin). 

Paulus verlangt ernaar dat je Christus kent. 

Niet alleen zijn leven hier op aarde, niet alleen wat Hij allemaal gezegd heeft tijdens zijn 

leven op aarde, niet alleen wat Hij toen allemaal gedaan heeft, niet alleen zijn lijden, niet 

alleen dat Hij sterker bleek dan alles en iedereen. Dat zijn allemaal feiten en het is 

belangrijk dat je die feiten kent maar bij Paulus gaat het dieper. 

Het gaat hem erom dat je beseft hoeveel Christus van je houdt. 

Dat je weet: ik moet bij Hem zijn; ik mag bij Hem zijn. Dat je dat weet, elk van ons 

persoonlijk: jij en jij en jij. Dat je dat weet, wij als één gemeente samen. Dat je verlangt 

om met Christus verbonden te zijn. Als je toch zó Christus kent! Daar verlangt Paulus 

naar, ook voor jou. Daar voert hij zijn strijd voor, ook voor jou. 
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Vervolgens doet hij in vers 6 en 7 de oproep: “Leef in eenheid met Christus Jezus”. 

Letterlijk schrijft Paulus: “Wandel in Christus Jezus”. Dat klinkt wonderlijk. Hoe doe je 

dat? wandelen in Christus? Bijbelvertalers hebben ermee geworsteld om er goed 

Nederlands van te maken. Je ziet dat in de NBV terug. In de editie uit 2013 staat: “Volg 

de weg van Christus Jezus”. In de editie uit 2021 is het aangepast en daar is het 

geworden: “Leef in eenheid met Christus Jezus”. Volgens mij is die aanpassing wel een 

verbetering. Want met zijn woordkeus maakt Paulus duidelijk dat hij meer bedoelt dan: 

dat je de weg volgt die Jezus je wijst, en dat hij meer bedoelt dan: dat je doet wat Jezus 

wil. Het gaat hem om de eenheid met Christus, de verbondenheid met Christus: dat 

Christus je laat zien wat de weg is die je moet gaan en dat Christus je vertelt wat je moet 

doen, maar dat Christus het daar niet bij laat maar dat Hij vervolgens met je meegaat op 

de weg die je moet gaan en dat Hij samen met jou doet wat jij moet doen. 

Verderop in zijn brief maakt hij dat wat concreter. Dan waarschuwt hij eerst voor de 

invloed van mensen met verkeerde ideeën die je van alles willen voorschrijven terwijl 

God dat helemaal niet doet (Kol. 2:8-23). Daarna komt hij met een beschrijving van het 

nieuwe leven (Kol. 3:1-4:1). Je mag blij wezen dat Paulus het zo concreet maakt; dat is 

heel waardevol. Maar ik vind het vooral heel mooi dat hij eerst in vers 6 en 7 laat zien 

waar het allemaal om draait. Het gaat niet om van alles wat per se niet mag of juist 

absoluut moet! Het gaat om Jezus! Dat je bekleed bent met Jezus! Dat je je (om zo te 

zeggen) beweegt in Jezus! Dat jij gaat waar Jezus gaat en dat Jezus dus gaat waar jij 

gaat! Dat klinkt nogal vaag hè? Ik zou zeggen: praat daar eens over met elkaar. Probeer 

samen eens te ontdekken wat het betekent dat je niet wandelt in wat slecht is en je kapot 

maakt maar dat je wandelt in Jezus. Probeer eens te ontdekken wat dat doet met jou! 

Wat een geluk als je dat ontdekt! 

 

Amen! 


