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Kolossenzen 1:15-23
Onwetendheid maakt de zaak er nooit beter op.
Willen we verstandig handelen, dan moeten we toch wat kennis van zaken hebben.
We zien het nu weer in de beeldenstorm die in de Westerse wereld woedt, vooral in
Amerika.
Sommige daders weten niets van de geschiedenis van hun cultuur.
Ze kennen de personen niet die in hun steden met standbeelden worden herdacht.
Daarom vernielen ze ook beelden van belangrijke historische personen die vroeger
voorop gingen in de strijd tegen het racisme.
Ze trekken beelden om van mensen die zich in hun tijd actief hebben ingezet voor de
afschaffing van de slavernij.
En niets lijkt veilig te zijn voor deze vernielzucht.
De oproep is al gedaan om alle beelden van Jezus, Maria en de apostelen te vernielen.
Ook alle muurschilderingen en glas-in-lood ramen waarop Jezus met een blanke
huidskleur wordt afgebeeld, moeten worden verwoest.
De beelden van Jezus zouden uitdrukkingen zijn van witte overheersing.
Wie zo naar de beelden van Jezus kijkt, die kan nog nooit naar Zijn woorden geluisterd
hebben.
Die heeft niets van Hem begrepen.
Die ziet Hem niet, zoals de bijbel Hem laat zien.
De brief aan de Colossenzen geeft ons ook een beeld van Jezus.
We lezen daar: Beeld van God, de onzichtbare is Hij.
Jezus is het beeld van de God die door ons niet gezien kan worden, zoals Hij ook niet
door Mozes gezien kon worden.
Alle religieuze beelden van Jezus willen op een of andere manier verwijzen naar wat ons
in Hem aan God doet denken.
Of we die beelden nu geslaagd vinden of niet, of ze zo zoet zijn als ze in de 19e eeuw
werden gemaakt, of dat zo menselijk en alledaags zijn als Rembrandt ze schilderde of zo
Joods en wit als Chagall ze vorm gaf,
de beelden van Jezus weerspiegelen meer dan een bijzonder eerbetoon.
Elk serieus beeld van Jezus wil iets uitdrukken van Gods ontferming en genade.
Op deze manier maakt het iets, al is het maar een glinstering, zichtbaar van God.
Onze beelden van Jezus kunnen dat, omdat Hij zelf gezien is, als Beeld van God, de
onzichtbare.
Zo spreekt dit oude loflied, deze hymne uit de brief aan de Kolossenzen over Jezus.
De oorsprong van dit lied moeten we zoeken in de synagogen die onder invloed stonden
van Griekse voorstellingen en begrippen die in de eerste eeuw overheersend waren
We moeten die zoeken in de Hellenistische synagogen.
Hier worden Griekse voorstellingen en begrippen gecombineerd met bijbelse
voorstellingen en begrippen om over te brengen welke doelen en beloftes van God, deze
gelovigen in Jezus zagen terugkomen.
Het loflied bestaat uit 2 coupletten.
Het eerste couplet gaat over Jezus en de schepping van alle dingen.
God heeft alles door Christus en voor Christus geschapen.
Het tweede couplet gaat over Jezus en de verzoening met alles op aarde en in de hemel.
God heeft alles door Christus en voor Christus met zich willen verzoenen.
God werkt door en voor Christus.
Het woordje voor moeten we hier niet begrijpen in de betekenis van omwille van Christus
of in dienst van Christus.
Het woordje voor geeft een doel, een bestemming aan.
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God werkt door en naar Christus toe.
Vóór Christus betekent naar Christus toe.
Als we van deze werkzaamheid van God, van Zijn doorwerken in onze wereld, als we
daarvan de basis van ons vertrouwen maken, dan gaan we anders aankijken tegen alle
gebeurtenissen en alle veranderingen die om ons heen plaatsvinden.
We hebben een ander perspectief op de geschiedenis waarvan wij de getuigen zijn.
Welke kant het ook op gaat, wat er allemaal nog op ons afkomt, wat mensen elkaar en
zichzelf allemaal nog zullen aandoen,
God zal ons niet opgeven, ons niet laten schieten.
Hij zal ons naar Christus brengen.
In een andere brief, in de brief aan de Romeinen schrijft Paulus dat geen verdrukking en
benauwdheid, geen engelen en machten, geen vorsten, heersers, machten en krachten,
dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus.
Het loflied in de Kolossenzenbrief, dat ook een leerdicht is, een gedicht of een lied dat
ons iets wil leren, legt uit waarom dat zo is, dat niets ons zal scheiden van de liefde van
Christus.
Dat is zo omdat God werkt door en naar Christus toe.
God schept en verzoent door en naar Christus toe.
De toestand van de wereld waarin wij leven, dood en leven, hoogte en diepte, menselijke
machten en duivelse heerschappijen, alles beweegt zich naar Christus toe.
Daarmee beweegt zich alles naar Gods herschepping en verzoening toe, want Christus is
het beeld van God, beeld van de onzichtbare.
Zoals voor Israël de Tora de wereld in het licht van God plaatst en heiligt, zo laat voor
ons Christus God en onze wereld, God en ons leven, niet uit elkaar vallen, maar zo bindt
Hij ze samen en houdt Hij ze op elkaar betrokken.
Het Griekse woord voor beeld, zit in ons woord ikoon.
Voor ons zijn de beelden die wij te zien krijgen vooral de foto’s en filmpjes die op de
sociale media voorbijkomen. .
Ze confronteren ons met wat er allemaal te zien is.
Jezus als beeld van God doet dat niet, die confronteert ons niet met wat er te zien is,
want God kan niet worden gezien.
Hij is de onzichtbare.
Hij is dat niet, de onzichtbare, omdat Hij voor ons spoorloos en onvindbaar is.
Hij is onzichtbaar, omdat wij ons Zijn grootheid niet kunnen voorstellen en doorgronden
Maar pas op, lezen we in Psalm 94, zeg niet dat God niets ziet.
Denk niet dat de God van Jakob toch niets merkt.
Hij heeft het oog gevormd – zou Hij het niet zien?
Jezus is het beeld van God en maakt Hij iets voor ons zichtbaar van wat in het hart van
God speelt.
Hij laat iets zien van waar het God in essentie om gaat in Zijn werk van schepping en
verzoening.
Dat Jezus het beeld van God is wil zeggen dat in Hem het licht van God straalt.
Hij is de ster die is opgegaan om het licht van God zichtbaar te maken. Hij overwint onze
vervreemding van God.
Vervreemding van God betekent dat we niet Zijn stem te volgen, maar ons uitleveren
aan de stem van de tijd.
Het loflied vindt dat het nog niet duidelijk genoeg geweest is, wanneer het Jezus beeld
van de onzichtbare noemt.
Het vertelt ook dat in Jezus de volheid van God heeft willen wonen.
In het Grieks worden twee werkwoorden gebruikt behagen en wonen.
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Letterlijker vertaald staat er: Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de
volheid wonen zou.
De combinatie van de beide werkwoorden behagen of begeren en wonen brengen ons
naar Psalm 68.
Ook de psalm vertelt dat het God behaagt te wonen.
We lezen er: Deze berg heeft God begeerd tot Zijn woning.
Ook zal de Heer er wonen in eeuwigheid.
Dat hier eerst gesproken wordt over God die heeft begeerd en daarna over de Heer die
zal wonen, heeft te maken met de twee verschillende Hebreeuwse namen van de
Eeuwige.
God is de vertaling van Elohiem. Dat betekent de Almachtige.
Heer is de vertaling van de vierletter-naam van God die niet mag worden uitgesproken.
Deze naam verwijst naar Zijn grote barmhartigheid.
De berg in de psalm is de berg Sinaï waar God Zijn stem laat horen, waar Hij de Tora
geeft aan Israël.
Psalm 68 en de brief aan Kolossenzen brengen dezelfde boodschap.
In onze wereld en in ons leven is de volheid van God aan het werk.
Met almacht en barmhartigheid bouwt God aan Zijn schepping en leidt Hij ons naar Zijn
verzoening.
De wereld zelf en ons eigen leven vaak ook, kunnen ons daar niet van overtuigen.
Beelden van kwaad en wreedheid verdringen de macht van Gods goedheid en de kracht
van Zijn barmhartigheid.
Meegenomen door die beeldenstroom drijven wij af van Zijn schepping en verzoening.
We zullen alle zeilen moeten bijzetten: de zeilen van geloof en hoop.
Dan blijven we onze onwetendheid en die van de wereld de baas.
We zullen weet hebben van de God die werkt door en naar Christus toe.
We zullen weten van de vrede die we kunnen vinden in kruis en opwekking, in het lijden
en in het leven van Jezus.
Beeld van God, de onzichtbare is Hij.
Amen.
Gebed
Gezegend bent U om Christus. Beeld van U, de onzichtbare, is Hij voor ons.
Door Hem horen wij bij U en stemmen wij in met Israëls lofprijzing.
Laat het niet gebeuren dat wij van U vervreemden, dat we meegaan met stem van de
tijd en ons afsluiten voor Uw Woord.
Help ons om standvastigheid te vinden. Help ons om te blijven geloven en onszelf ee
basis te geven in de hoop die Uw evangelie brengt.
Laat de vreugde van het evangelie door ons stralend zichtbaar worden voor anderen.
Wees met hen die een geliefde verloren, alleen hun weg moeten zoeken, moeten leven
met hun verdriet. Wilt u hun troost en kracht schenken.
Wij bidden U voor hen, ook in onze kring, die getroffen zijn door corona en gehinderderd
worden door de gevolgen van hun ziekte. Dat er ook voor hen genezing en herstel mag
zijn. Dat ze de kracht vinden om vol te houden en hoopvol te blijven.
Dat wie deze maanden zich somber en depressief voelden door de lockdown het leven
weer kunnen oppakken. Wees voor ze het licht en leidt ze door hun donker dal. Dat ze
zichzelf terugvinden en zich tot het leven geroepen mogen voelen.
Mogen zij die getroffen zijn door de economische gevolgen van de lockdown, die
economisch al kwetsbaar waren, moed vinden en kansen zien.
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Zegen het werk van hen die zoeken naar middelen die zieken beschermen en ziektes
genezen.
Wij bidden U voor de christenen die worden vervolgd, voor alle Afrikaanse christenen
bedreigd en gedood door radicale moslims, predikanten in Congo die doel en slachtoffer
zijn. Ook hun levens zijn van belang. Laat voor hen Uw gerechtigheid hoog oprijzen.
Dat ze ons vrede geven, de woorden die we met Jezus meebidden:
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw
wil geschiede, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks
brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.
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