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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herderkerk te Amsterdam op zondag 22 januari 

2023. 

Hoofdlezing: 1 Korintiërs 1:17-31. 

Overige lezingen: Jesaja 52:7-10; Matteüs 4:12-17. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Wat vindt u een goede preek? Wanneer hebt u na afloop van de verkondiging het gevoel dat u 

een boodschap hebt gehoord die de moeite van het luisteren waard was? 

Ik vermoed dat twee factoren een belangrijke rol spelen bij uw waardering van de prediking. In 

de eerste plaats de vorm, de wijze waarop de boodschap gebracht werd. Was de prediker een 

inspirerend verteller? Gebruikte hij of zij lichaamstaal om de boodschap over te brengen? 

Kwam hij of zij los van de lezenaar en maakte hij of zij daadwerkelijk contact met zijn of haar 

hoorders? Ja, liep hij of zij wellicht heen en weer over het liturgisch centrum en maakte hij of 

zij daarbij theatrale gebaren, als ging het om een one man of one woman show? 

Maar naast de vorm is er natuurlijk ook de inhoud. Wat vinden wij een goede preek als het om 

de inhoud gaat? Hij moet niet te moeilijk zijn, want dan haken we af. En niet te theoretisch, of 

dogmatisch, want daar hebben we, na decennia van ‘zware prediking’, een hekel aan gekregen. 

Verhálen willen we graag horen. En dan liefst met een praktische toespitsing, iets voor het hier 

en nu, iets actueels. 

 

Onze ideeën omtrent een goede preek zijn niet ver verwijderd van die van de eerste-eeuwse 

christenen van de Griekse havenstad Korinte. Ook zij waardeerden een aansprekende vorm van 

de verkondiging, liefst met gebruikmaking van de regels van de Griekse welsprekendheid of 

retorica. Een retorisch verantwoord, zorgvuldig opgebouwd, op de hoorder gericht en met 

overtuigingskracht gebracht verhaal werd te Korinte zeer op prijs gesteld. Maar daarnaast  

hechtten de Korintische christenen ook aan een aansprekende inhoud. Geheel passend bij de 

zelfingenomenheid van nogal wat leden van de Korintische gemeente hoorden zij graag een 

betoog dat hen streelde in hun gevoelen dat het christelijk geloof hen vooruit had gebracht. 

Waren zij niet koningskinderen geworden door hun geloof in Christus? Hadden zij niet de 

prachtigste Geestesgaven ontvangen? Hoor hoe zij door de Geest profetische woorden spraken 

in de bijeenkomst van de gemeente! Zie wat voor wondertekens er door hun handen verricht 

werden! Kijk eens wat voor indrukwekkende klanken zij voortbrachten wanneer zij in de 

gemeentesamenkomsten spraken in tongen! Graag hoorden de Korintiërs een preek die 

inhoudelijk aansloot bij deze gevoelens van iets te willen betekenen, van persoonlijke roem. 

Amerikaanse evangelische predikers, die verkondigen dat het geloof tot persoonlijke welvaart 

leidt, doen vandaag de dag welbeschouwd niets anders. 

Welnu, deze gemeente, met haar verlangen naar een goed opgebouwd, meeslepend betoog dat 

de persoonlijke winstpunten van het christelijk geloof belicht – niet ver verwijderd van het 

verlangen van vele hedendaagse Nederlandse gemeentes naar een vlotte, liefst wat theatrale 

presentatie van een boodschap die raakt aan het persoonlijke leven van elke dag en ons bevestigt 

in wat wij zijn – wordt in onze brieflezing van vanmorgen door de apostel Paulus 

geconfronteerd met de tegendraadse boodschap van het evangelie: de van alle franje ontblote, 

tegen de borst stuitende verkondiging van het kruis: van de als mislukkeling gekruisigde 

Christus, die zijn leven geeft voor zondige mensen als u en ik en aldus de weg baant naar ons 

eeuwig behoud. Lijnrecht staat deze weinig appetijtelijke boodschap, in alle eenvoud gebracht, 

tegenover de gepolijste redevoering met een weldoordachte vorm en een tot de verbeelding 
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sprekende inhoud zoals voorgeschreven door de Griekse retorica. Zo’n redevoering behoort tot 

het domein van de wijsheid van deze voorbijgaande wereld, schrijft Paulus. De boodschap van 

het kruis getuigt van een ander soort wijsheid: van de wijsheid van Gód, die dwars tegen 

menselijke schijnverlangens en –ideeën in een weg zoekt om een van Hem vervreemde 

mensheid tot Hem terug te brengen, en die die weg vindt in de zelfovergave van zijn geliefde 

Zoon aan een kruis. De wijsheid van de wereld vraagt om kracht, vermaak en zelfbevestiging, 

de wijsheid van God biedt een toonbeeld van zwakheid: een aanstootgevende zelfovergave tot 

in de dood, die hulpeloze zondaars de mogelijkheid schenkt uit genade behouden te worden.  

Dáárover moet het in ieder geval gaan in de prediking, daar ligt de kern van het aanstootgevende 

evangelie waaruit al het andere van de christelijke verkondiging voortkomt: bij het kruis van 

Christus als de plaats waar God zich met ons verzoent, en bij zijn wederopstanding als de weg 

tot het nieuwe leven dat door de verzoening voor ons opengaat. Waar deze kern niet meer 

gehoord wordt, verwordt de christelijke gemeente gemakkelijk tot een cultureel geïnteresseerd, 

filosofisch en humanistisch georiënteerd gezelschap met een godsdienstige inslag, en raakt zij 

vervreemd van het apostolisch getuigenis dat vanaf het allereerste begin haar fundament is 

geweest.  

‘Toen ik tot u kwam’, zegt Paulus tot de zelfingenomen Korintiërs in de verzen die volgen op 

onze lezing van vanmorgen, ‘toen ik tot u kwam, ben ik niet met verhevenheid van woorden of 

wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had besloten niets anders onder u 

te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid en met veel vrezen en 

beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwamen niet met meeslepende woorden van 

wijsheid, maar met betoon van Geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid 

van mensen maar op kracht van God.’ Ziedaar hoe het óók kan. Ziedaar hoe in de prediking 

van het evangelie van het kruis, zonder flitsende presentaties en inhoudelijke hoogstandjes, 

door menselijke kwetsbaarheid heen Gods Geest krachtig werken kan. 

 

Gemeente, het zal ons geen kwaad doen als wij ons durven heroriënteren op het evangelie zoals 

ons dat vanaf het begin door Christus’ apostelen is overgeleverd. Hun boodschap van kruis en 

opstanding als de weg tot ons behoud leert ons, met ons natuurlijke verlangen om ons te laten 

gelden, de juiste houding aan te nemen tegenover God en tegenover elkaar. Want die boodschap 

slaat ons elk verlangen om te schitteren tegenover God en elkaar uit handen, ontneemt ons elke 

mogelijkheid om ons voor God en elkaar te kunnen beroemen op eigen prestaties. Onze 

geretoucheerde foto’s op TikTok of Instagram, onze eenzijdige succesmomenten op Facebook, 

onze uitvergrote loopbaanhoogtepunten op LinkedIn, ze zijn volkomen nutteloos als wij bij 

God een wit voetje willen halen. Dat kunnen wij eenvoudigweg niet, omdat wij fundamenteel 

bij Hem in het krijt staan. De enige weg om gered te worden uit het donker van onze schuld, 

zonde en dood en overgeplaatst te worden naar zijn rijk van vergeving, toewijding en eeuwig 

leven is zijn genade in Jezus Christus. En voor het ontvangen van die genade kunnen wij niets 

anders doen dan onze handen open houden – de houding waarmee we straks brood en wijn 

zullen ontvangen – en met een ontvankelijk hart dankbaar en gelovig aanvaarden wat Hij voor 

ons gedaan heeft. ‘Uit Hém is het’, hoorden wij Paulus vanmorgen zeggen – uit God en niet uit 

uzelf! –  dat u ‘in Christus Jezus bent’, dat u persoonlijk verbonden bent geraakt met Christus 

Jezus in de weg van het geloof, zodat alles wat Hij voor u gedaan heeft, ook u ten goede kan 

komen. 

 

Bent u benieuwd wát Christus voor u gedaan heeft?  
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Wie Christus voor ons is en wat Hij ons in verbondenheid met Hem geven wil, presenteert 

Paulus ons vanmorgen als een grote doos, waarop – met een sneer naar de Griekse wijsheid die 

mensen op zichzelf doet terugvallen – geschreven staat: ‘Christus als de wijsheid van Gód’. 

Doen we het deksel van die doos open, dan ontwaren we drie intrigerende geschenken, de één 

met het opschrift: ‘Christus als Gods gerechtigheid voor u’, de tweede met het etiket ‘Christus 

als Gods heiliging voor u’ en de derde met het label ‘Christus als Gods verlossing voor u’. Dat 

zijn prachtige paulinische termen, waarvan de eerste, ‘Gods gerechtigheid’ iets onverwachts 

betekent, namelijk dat God ons in onze verstoorde verhouding tot Hem terechtbrengt: dat Hij  

ons, ondanks onze schuld, op grond van het offer van Christus rechtvaardig verklaart ofwel 

vrijspreekt, zodat we Hem voortaan recht in de ogen kunnen kijken. Wie het cadeau van Gods 

gerechtigheid uitpakt en in geloof aanvaardt, wordt dankzij Jezus Christus van een schuldige 

zondaar een kind van God, dat vrijelijk vóór Hem mag bestaan. Het tweede cadeau, Christus 

als Gods heiliging, sluit bij het eerste aan. Heiligen betekent, zoals u wellicht weet, apart zetten, 

toewijden aan God, zodat een nieuwe levensstijl ontstaat. Dat is het tweede dat Jezus voor zijn 

gemeente bewerkt heeft. Hij heeft in zijn kruisdood de bindende macht van de zonde verbroken 

en door zijn opstanding ons doen delen in de levenskracht van zijn Geest, zodat we God van 

harte kunnen gaan dienen in wat we doen en wat we laten. Wie dit tweede cadeau uitpakt en in 

geloof aanvaardt, wordt dankzij Jezus Christus van een zondaar die in dit aardse leven dikwijls 

onderuitgaat, tot een mens die in verbondenheid met Jezus Christus geldt als God toegewijd en 

als zodanig steeds meer op Christus gaat lijken. Het derde en laatste cadeau, Christus als Gods 

verlossing of vrijkoping, doet ons in vrijheid ademhalen: het duidt op de bevrijding die dankzij 

de dood en opstanding van Christus ons deel mag worden: de bevrijding niet alleen van de 

tirannie van de zonde en de knellende wetsregels die tot zonde leiden, maar ook eenmaal van 

de tirannie van de dood. Wie dit derde cadeau uitpakt en in geloof aanvaardt, mag ervaren wat 

het betekent te staan in de vrijheid van Gods kinderen, verlost van het slavenjuk, reeds ten dele 

in dit leven, en ten volle in het leven van de wederopstanding. 

 

Ziedaar het kostelijke evangelie van Jezus Christus, zoals Paulus als diens gevolmachtigd 

vertegenwoordiger het ons vanmorgen ontvouwt: ‘Uit Gód is het, dat u in Christus Jezus bent, 

die van Gódswege voor ons wijsheid is geworden: gerechtigheid, heiliging en verlossing.’ Wij 

worden behouden niet door eigen prestaties, niet door daden waar wij graag mee geuren. Voor 

God leggen ze, als het om ons behoud gaat, geen gewicht in de schaal. Gewichtigdoenerij, 

eigenroem, onszelf profileren ten koste van anderen, past dan ook niet in de gemeente van Jezus, 

waar wij allen leven van genadebrood.  

En het getuigen van dit evangelie in de prediking verdraagt zich niet met opgeklopte verhalen, 

verpakt in een flitsende vormgeving. Ja, een goede preek vraagt van de prediker ook kennis van 

de opbouw van een betoog, een betrokken houding en een gerichtheid op de wereld van diens 

hoorders. Maar in een goede preek wordt vóór alles het tegendraadse evangelie van Jezus 

Christus, de boodschap van het kruis, niet geschuwd, maar in alle eenvoud uiteengezet. Dat 

evangelie is de basis van ons behoud, het enige fundament van het nieuwe leven dat God ons 

schenken wil, hier en door de grenzen van de dood heen.  

Het woord van het kruis, die boodschap van zwakheid, ja, het is voor velen een dwaasheid, een 

aanstoot, een ergernis. Maar wie zich laat grijpen door dit wonderlijke getuigenis van Gods 

liefde, wie het in geloof aanvaardt, ontdekt daarin een ongekende kracht en een ongekende 

wijsheid: Gods liefde in Jezus Christus, tot redding en vernieuwing van de levens van velen, 

ook van u en mij. 

Amen. 


