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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam tijdens de cantatedienst 

van zondag 6 februari 2022. 

Hoofdlezing: Kolossenzen 3:1-17. 
Overige lezingen: Ezechiël 36:22-27 en Johannes 15:1-5. 

Cantate: ‘Liebe die vom Himmel stammet’ (TVWV 1:1044, Georg Philipp Telemann, 1681-1767; 

tekst: Matthäus Arnold Wilckens, 1704–1759). 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

De cantate die we vandaag zullen horen, componeerde Telemann voor de 5e zondag na Epifanie. 

Epifanie is, zoals u wellicht weet, het vooral in de oosterse kerk uitbundig gevierde feest van 

de verschijning van de Heer, dat op 6 januari, ons ‘Driekoningen’, gehouden wordt en waarbij 

het evangelieverhaal gelezen wordt van de wijzen uit het Oosten. 

Voor de vijfde zondag na deze feestdag – in het jaar waarin wij leven de huidige zondag – 

schreef het lutherse leesrooster uit Telemanns dagen een brieflezing voor uit Paulus’ brief aan 

de christengemeente van Kolosse, een lezing die tot op de dag van vandaag in het betreffende 

rooster voor deze zondag vermeld wordt. 

Het is deze lezing, uit Kolossenzen 3, de brieflezing dus uit het lutherse leesrooster voor de 5e 

zondag na Epifanie, die Telemanns tekstdichter, Matthäus Wilckens, inspireerde tot het 

schrijven van de tekst van onze cantate. 

 

Vanmorgen hebben wij de lezing uit Kolossenzen 3 die Wilckens gebruikte gezamenlijk 

gelezen. Ik weet niet wat u erin gehoord hebt, maar ik vermoed dat de meesten van ons niet 

veel méér gehoord zullen hebben dan een opsomming van enerzijds na te laten zonden en 

anderzijds na te stréven deugden. Wat we moeten zien kwijt te raken, zei Paulus immers, zijn 

zaken als ontucht, hebzucht, schandelijke taal en gelieg. Wat we daarentegen moeten nastreven, 

zijn deugden als vriendelijkheid, geduld, vergevingsgezindheid, dankbaarheid en bovenal de 

liefde, die ons samenbindt en tot onze gezamenlijke bestemming brengt. 

Inderdaad, dat heeft Paulus in Kolossenzen 3 gezegd; hij heeft ons een opsomming gegeven 

van na te laten zonden en van na te streven deugden. Maar …. dat is niet het enige dat hij ons 

vanmorgen mee wilde geven. Als dat wel het enige was, dan had hij ons op onszelf 

teruggeworpen: ‘Dit zijn mijn voorschriften voor een christelijke levenswandel, zie maar hoe 

je het doet, maak er het beste van!’ Maar dat is niet conform het evangelie. De kerk van Jezus 

Christus is geen humanistische vereniging, waarin de mens eenzijdig wordt aangesproken op 

zijn eigen vermogens. De kerk belijdt dat de werkelijkheid complexer is. Want wij lijken het in 

onze handel en wandel op het eerste gezicht in eigen kracht zo slecht nog niet te doen. Maar als 

wij eerlijk zijn, zullen we moeten bekennen dat wij, als het erop aan komt, hulp nodig hebben 

om wérkelijk mens te kunnen worden, mens naar Gods beeld. 

Die hulp wordt ons geboden. Ja, die hulp vormt welbeschouwd de kern van onze brieflezing 

van vanmorgen. Wellicht is die kern u bij het aanhoren van de lezing ontgaan. Wellicht hebt u 

niet meteen gezien welke morele hulpbron Paulus bij zijn opsomming van zonden en deugden 

veronderstelde en naar voren bracht. Laat me u helpen die bron alsnog op het spoor te komen. 

Want zonder die bron blijft onze brieflezing, en daarmee onze cantate, weliswaar een mooi 

ogende, en zo meteen prachtig klinkende, aansporing tot een vruchtbaar christenleven, maar 

blijft de volle vrucht van dat leven uiteindelijk uit. 

 

De bron van ons morele leven is niemand minder dan Jezus Christus. Door het geloof zijn wij 

innig met Hem verbonden geraakt, en in het bijzonder met wat Hij voor ons gedaan heeft op de 

Goede Vrijdag en op de paasmorgen.  

Op de Goede Vrijdag heeft Christus de straf voor onze zonden gedragen – dat wist u al. Maar 

daarmee heeft Hij ook de macht van de zonde over ons leven gebroken, zodat wij niet langer 
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weerloos aan de zonde zouden zijn overgeleverd. Wij zijn, zei Paulus vanmorgen, met Christus 

gestorven en daarmee áfgestorven aan de macht van de zonde. Dat is het eerste opzienbarende 

aspect van een christenleven dat wordt geleefd met Christus – een wezenlijk aspect dat jammer 

genoeg aan vele kerkgangers onbekend is gebleven: wij zijn door onze geloofsverbondenheid 

met de gekruisigde Jezus principieel losgemaakt van de dominantie van de zonde, ontsnapt aan 

haar lelijke klauwen, waardoor wij steeds opnieuw onszelf centraal stelden in plaats van God 

en onze naaste. Dat is het eerste: onze oude, lelijke, zondige mens is met Christus gekruisigd. 

We hebben die oude mens met al zijn zich steeds weer herhalende streken, als was het een vuil 

kledingstuk, uitgetrokken en achtergelaten op het kruis van onze Heer. Opgelucht mogen we 

ademhalen, nu we dankzij Hem van deze donkere kant van ons bestaan zijn bevrijd. 

Maar er is nog een tweede aspect. Want Christus is niet in de dood gebleven. Volgend op de 

Goede Vrijdag is Hij op de morgen van Pasen als de eerste der mensen het nieuwe leven van 

Gods toekomst binnengegaan. En ook dat heeft Hij gedaan voor ons. Wij zijn, zei Paulus ons 

vanmorgen, niet alleen met Christus gestorven, wij zijn ook met Hem opgewekt. Nee, nog niet 

lichamelijk. Dat zal gebeuren bij zijn wederkomst. Maar wel reeds van binnen, in onze 

innerlijke mens. Daar ontvangen wij op grond van onze geloofsverbondenheid met onze 

verrezen Heer hier en nu reeds het nieuwe leven van Gods toekomst. Hij, de Opgestane, is de 

nieuwe Mens, die in ons komt wonen met zijn Geest. Hij is onze nieuwe jas, het nieuwe 

kledingstuk dat onze, bij het kruis afgelegde, vuile jas vervangt. Wij worden na onze óntkleding 

ómkleed met niets minder dan Hemzelf, en aldus toegerust met niets minder dan de kracht van 

zijn opstanding. 

Dat is het tweede opzienbarende aspect van ons christenleven: wij worden door onze 

geloofsverbondenheid met de verrezen Jezus bekrachtigd met de kracht van zijn 

wederopstanding om te kunnen leven als mensen die, evenals Hij, Gods toekomst toebehoren. 

Ziedaar de morele hulpbron die Paulus ons vanmorgen ontvouwde: Jezus Christus, met wie wij 

afgestorven zijn aan de macht van de zonde én met wie wij het nieuwe leven van Gods toekomst 

zijn binnengegaan. In geloofsverbondenheid met Hem hebben wij onze oude zondige mens 

uitgetrokken en de nieuwe mens aangedaan. 

 

Gemeente, de cantate die Telemann voor de 5e zondag na Epifanie componeerde, roept ons op 

tot een leven in vriendelijkheid, geduld, vergevingsgezindheid, dankbaarheid en bovenal 

onderlinge liefde. 

Maar dat kunnen wij alleen, als wij ook daadwerkelijk willen worden wie wij dankzij Christus 

in principe reeds zijn: mensen die met Hem afgestorven zijn aan de macht van de zonde, mensen 

die met Hem leven in de kracht van zijn wederopstanding. 

God vraagt ons vandaag om onze medewerking: als wij in principe afgestorven zijn aan de 

zonde, laten we dan ook, zolang wij nog leven in een verleidelijke wereld, doden wat niet meer 

bij ons past: ontucht, hebzucht, schandelijke taal, gelieg enzovoorts. En als wij in principe met 

Christus zijn opgewekt tot een nieuw leven in zijn kracht, laten wij dan, in een wereld waarin 

zovele andere machten ons nog proberen te binden, ons volkomen richten op Hem die als 

verrezen Heer in de hemel is. 

Uít dus, die oude zondige jas, ook de nog aan ons klevende restanten daarvan: onze oude mens 

heeft geen bestaansrecht meer! En trek vervolgens met overgave de nieuwe aan: Jezus Christus, 

die als een krachtbron een ieder van ons omkleden wil. Wil ons christenleven in de praktijk van 

alle dag werkelijk vrucht dragen, dan kunnen wij niet zonder Hem.  

Daarom: ‘Al wat u doet met woord of werk, doe het alles in de naam van de Heer Jezus, God, 

de Vader, dankende door Hem!’ 

 

Amen. 


