
KIJKEN EN LEVEN NAAR HET BEELD VAN CHRISTUS  
Kolossenzen 1: 15, Gen 1: 26, Mat 25   19 nov 2017, Ok, 961/1345 
 
Lieve gemeente, 
 
1 Laat ik voor de verandering deze preek eens beginnen met een korte 
meditatieve oefening. Kijk eens stil en met aandacht naar deze Christusicoon…Wat 
valt u op?...Wat ziet u aan kleuren en vormen?...Wat ziet u in het gezicht en de ogen 
van Christus?...Wat zou Hij in jou kunnen zien?...Wat doet dit alles met je?...Tot 
zover deze korte oefening. 
 
Wanneer zie ik iets van Christus in mijn leven? Welk beeld heb ik eigenlijk van hem? 
Is het scherp of wazig? Tja, dat valt allemaal nog niet mee. We zijn als christenen 
dan wel naar Christus genoemd, we lezen geregeld verhalen van Hem uit de Bijbel, 
maar zien we Hem wel echt? En een stapje verder is: hoe krijg ik oog voor het beeld 
van Christus in mij? Dat vergt oefening en geduld. Daarvoor hebben we de kerk en 
elkaar nodig. 

 
2 Zojuist lazen we uit de brief aan de Kolossenzen een oude Christushymne. 
Het is een liturgisch lied. Daarin bezingt de schrijver zijn geloof in Christus. Hoe ziet 
hij Jezus? De openingszin is meteen al raak: Beeld van God, de onzichtbare, is hij, 
Jezus. 
Jezus dus als beeld van de onzichtbare God. In het Grieks staat hier het woordje 
‘icoon’, d.w.z. afbeelding. Je mag van mij best denken aan het icoontje op je pc of 
tablet. U weet wel. Klik je daarop, dan opent er zich een nieuw venster. M.a.w. klik je 
op het icoontje ‘Jezus’, dan kom je in het venster van God terecht. Wie naar Jezus 
kijkt, kan iets van God te zien krijgen. Dat zegt Hij zelf ook tegen zijn leerlingen: Wie 
Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. 
Maar (kun je je afvragen) hoe en waar valt hij te ontdekken in ons leven? De Bijbel? 
Die spellen we als kerk week in week uit, in de hoop om op die manier iets dichter bij 
God en zijn geheim met ons te komen. En ja, deze speurtocht gaat altijd weer met de 
nodige vragen en twijfels gepaard. Want er kan zoveel zijn dat ons zien van God in 
de weg staat. Zoals onze zorgen, onze dagelijkse beslommeringen, onze ditjes en 
datjes, etc. 
Steeds weer moet ik er met de haren bij getrokken worden. Steeds weer heb ik zelf 
die eredienst nodig zoals vanmorgen, het zingen, de Bijbellezing, de stilte, de 
gemeenschap om zo mijn ogen te oefenen en mijn hart wat open te zetten. Verlang 
je ook echt naar een glimp van de Andere Kant? Zonder verlangen blijft het wazig en 
mistig. Kijk, zie je de icoon, zie je dat venstertje op Gods nieuwe wereld? 
 
3 Wij zijn de eersten niet die worstelen met ons geloof, met dat kijken met 
andere ogen. Eens vroegen monniken de beroemde schrijver en theoloog Cusanus  
(eind Middeleeuwen) om hulp toen zij ook merkten dat ze zo weinig van God zagen 
in hun klooster. En Cusanus stuurde hen een icoon van Christus inclusief een 
opdracht. Hang hem op in jullie kloostergang en wandel er in een halve cirkel langs. 
Merk dan op hoe de ogen van de Christusicoon je steeds aankijken waar je ook gaat 
of stilstaat. En dat niet alleen: Merk ook dat je medebroeders eveneens in hun positie 
worden aangekeken. Cusanus liet de monniken met deze geestelijke kijkoefening 
ervaren dat ze elk op eigen wijze door God gezien worden. Misschien is dat nog wel 
mooier. Niet dat ik zie, maar dat ik me gezien weet door de Ene, Schepper van 



hemel en aarde heeft een oogje op mij. En datzelfde geldt ook voor mijn broeder en 
zuster. Dat is wat telt.  
 
4 Kijken met de ogen van het hart. Kijken zoals Jezus deed. HIJ wijst ons op het 
beeld dat God voor ogen stond toen Hij ons schiep. Christus ziet ons ook vandaag, 
hier en nu, en Hij wil elk van ons tevoorschijn kijken. Tot onze bestemming roepen. 
Dit besef alleen al: Dat je er bent, dat je ademhaalt, dat je leeft, dat je hart klopt. Zie 
je daarin niet al iets van God? Jezus is Beeld van God. Hij is een icoon, zingt de 
schrijver aan de Kolossenzen, het allermooiste en beste dat je maar kunt indenken: 
in hem raakt het zichtbare het onzichtbare. Hij brengt hemel en aarde bij elkaar. 
 
Wie meer en meer anders gaat kijken, wie zich gezien weet door de Ene, kan niet 
meer dezelfde blijven noch op de oude voet verder gaan. 
Een voltreffer vind ik de tekst van lied 844 (vandaag te zingen tijdens de voorbeden): 
May we see Christ’s loving face, may we be an icon of his grace. 
 
M.a.w. we mogen zelf een icoontje worden van Gods genade, we mogen zelf een 
icoon worden van zijn liefde. De mysticus Thomas Merton zei eens treffend aan het 
eind van zijn leven: ‘Wat men vandaag van ons verlangt, is niet spreken over 
Christus, maar hem in ons laten leven, zodat de mensen hem kunnen vinden door 
te voelen dat hij in ons leeft.’ Dat vind ik mooi gezegd! 
 
5 Hoe kan ik zelf een icoon worden van Gods liefde? Hoe kan ik voelen dat Hij 
in mij leeft en werkt? Daarvoor luisteren we naar Matteüs 25. Jezus is overduidelijk in 
zijn rede. Als je omziet naar iemand die hulp nodig heeft. Als je de nood in je naaste 
ziet en naar hem/haar toegaat. Werk aan barmhartigheid: Geef brood aan 
hongerigen, geef drinken aan dorstigen, wees gastvrij voor de vreemdeling, kleed de 
naakten, bezoek de zieken en gevangenen….Als je de minstem en geringsten onder 
de mensen helpt, dan beantwoord je aan het beeld van Christus. Dan zie je Hem en 
leef je naar het beeld zoals dat God bedoeld heeft. Hij kijkt ons tevoorschijn. We 
gaan meer en meer op Hem lijken.   
 
Deze icoon van Roebljev geeft me een stille hint: Alsof Christus nu tegen me zegt: 
Zie je Mij? Laat je mijn beeld toe in jouw ziel? En durf je te veranderen? 
De blik van Christus werkt als een spiegel, als het goed is.  
 
Wie zo wil kijken naar Christus, gaat steeds meer zien… 
God is er, kijk maar, al die helpende handen voor de Voedselbank, de Herberg, de 
Bres, burenhulp, diaconie, etc. Vandaag in de aandacht voor ZWO en duurzaamheid. 
God is er: in alle mensen die elkaar ontmoeten en helpen. Gewoon door te luisteren, 
en niet in de rede te vallen... Hij kijkt u, jou en mij teder aan. Hij kijkt ons tevoorschijn 
met zijn tedere blik. Zo kan het beste en mooiste in ons allen naar boven komen.  
Ja, de oude Christushymne is nog steeds actueel. Het lied zoekt ook vandaag, hier 
en nu ons hart, onze overgave en onze compassie. Want: 
 
Beeld van de onzichtbare God is Hij, Christus, 
mogen ook wij zelf icoon worden van Hem, 
Dat wij zien hoe Christus ons met liefde aankijkt 
en dat wij Zijn liefde delen met de ander, in woord en daad. Amen 

 


