
Liturgie preek van 10 mei 2015 over Kol 3,15 (transcript) 
-GKv Westeremden-Loppersum, 09.30u 

[Welkom en mededelingen door ouderling] 

Komen tot de Here 
Voorzang, Psalm 84,1-2 ‘Hoe lieflijk is uw huis’ 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-Psalm 122,1.3 ‘Ik was verheugd’ 
-GK 165 ‘Machtig God, sterke Rots’ 
Wet van God 
Zingen Psalm 119,62-64 ‘Zevenmaal daags’ (melodie van GK 174) 
Gebed om de verlichting van Gods Geest 

Luisteren naar de Here:  
Schriftlezing(en), zie onder 
Zingen 
Verkondiging, thema zie onder, gebed 
Zingen Psalm 89,6-7 ‘Wij loven Heer’ 

Geven aan de Here: 
Dank- en voorbedegebed    
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen GK 64 ‘Vrede zij u’ 
Zegen 

Bijbelgedeelte(n): Gal 5,22-23 en Kol 3,1-15 
Tekst: Kol 3,15 
Preekthema: ‘Vruchtdragen voor je God - vrede!’ 
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We zijn vanochtend toe aan de 3e vrucht van de Geest, en dat is vrede - afgelopen 

week was het 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. 

Na 5 jaren van oorlog, onderdrukking van Nederland, 5 jaren waarin veel 

Nederlanders zijn gestorven maar niet te vergeten ook veel Joden en zigeuners zijn 

vermoord… 

…kwam er in 1945 eindelijk een einde aan de 2e Wereldoorlog - en in de afgelopen 

hebben we al diegenen herdacht en op die manier ge-eerd die hun leven gaven voor 

de vrede waarin wij vandaag leven. 

Iedereen kent wel de Verenigde Naties, dat is een organisatie waar vele landen bij 

betrokken zijn, en die landen werken samen voor gerechtigheid en vrede. 

Op dit moment doen soldaten van de Verenigde Naties - de blauwhelmen - hun 

werken in bijv Afrikaanse landen waar het onrustig is. 

Het doel is ervoor te zorgen om vrede te bewaren door 1. grenzen te bewaken, door 2. 

het  vredesproces te bewaken in een gebied waar een conflict achter de rug is. 

Vrede - de Here Jezus is op vredesmissie in deze wereld en het is de Heilige Geest die 

ervoor zorgt dat die vrede in ons hart blijft. 

Ee gaan zien dat de Heilige Geest de grenzen van ons hart bewaakt zodat het vrede 

blijft in ons hart. 

Vanochtend staan we stil bij de 3e vrucht van de Geest, en dat is ‘vrede’ - als we op 

het spoor willen komen wat het betekent dat de Heilige Geest vrede in je hart en leven 

legt, gaan we drie dingen zien: 

‘Vruchtdragen voor je God - vrede!’ 

1. Welke vrede hier bedoeld is. 

2. Het gevecht om deze vrede vast te houden. 

3. Hoe we deze vrede van de Geest krijgen. 

1. 

Kijk eens mee naar Kol 3,15, ‘laat in uw hart de vrede van Christus heersen’, een paar 

dingen vallen op, het eerste is dat Paulus het nadrukkelijk heeft over de vrede van 

Christus, de vraag die dan opkomt is: wat voor vrede is dat? 

Zijn er verschillende soorten vrede, en over welke vrede gaat het in de Bijbel? 
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Het 2e dat opvalt is dit: Paulus zegt hier dat de vrede van Christus ons hart moet 

beschermen - om het met een voorbeeld duidelijk te maken… 

…stel je hart is een stad, en die stad heeft dikke muren en op die mogen staan 

wachters, dat zijn de wachters. 

Kol 3,15 zegt: laat de vrede van Christus als die wachters op de muren van je hart 

heen en weer marcheren zodat de vrede van je hart bewaakt blijft. 

Je zou Kol 3,15 zo kunnen vertalen: ‘laat de vrede van Christus je hart beschermen’. 

Nou, houd dat eens vast, van die wachters op de muren van jouw hart, de vrede van 

Christus bewaakt je hart en zorgt dat het vrede blijft. 

Wat leert ons dat?, het eerste is dit: bij vrede denken wij vaak aan een tijd dat er in 

een land geen oorlog is, Nederland kent al 70 jaar vrede. 

Vrede zoals wij het definiëren is een status quo, de afwezigheid van oorlog. 

Er is nog iets waaraan wij denken bij het woord vrede en dat is dit: je voelt je vredig, 

je hebt ene vredig gevoel over je. 

Dat is een gevoel, en dat ervaart iemand van binnen, even geen gedoe aan je hoofd. 

Maar we leren hier 3 dingen over vrede: het eerste is dat deze vrede een levende 

kracht is, het is een kracht die je hart binnenkomt, maar hoezo levend? 

Dat staat in Kol 3,15, ‘laat de vrede HEERSEN’, er is een vredesmacht aan het werk in 

je hart en leven - dat is het eerste: een levende kracht. 

Deze vrede heerst, bewaakt, beschermt, marcheert op de muren van je hart. 

Het tweede sluit daarbij direct aan, wat zorgt ervoor dat je hart vol vrede is, wat zorgt 

ervoor dat er vrede is in je hart? 

Deze vrede komt van de Here Jezus, en dat is het tweede, deze vrede komt niet van je 

omstandigheden, maar deze vrede komt van binnenuit. 

De Here Jezus zegt ergens: ‘Mijn vrede geef Ik jullie, niet zoals de wereld die geeft!’ 

En dat betekent: er is een vrede die de wereld geeft en kenmerkend voor die vrede is 

dat je er zelf voor kunt zorgen dat die er komt, maar deze vrede heeft nog een ander, 

veel vervelender kenmerk, en dat is deze vrede ook heel snel weer weg is. 

Jezus zegt daarvan: het is ‘vrede die de wereld je geeft, en hoe komt het dat dat 

vredige gevoel zo snel weer weggaat?, dat komt door je omstandigheden. 

Dat is het 2e, deze vrede komt niet van je omstandigheden, of je geluk hebt, of je de 

loterij wint, of het je goed gaat, nee, deze vrede komt van God. 

En dat is het 3e, wat we hier tenslotte leren is dat je jezelf deze vrede niet kunt geven. 
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Het is een vrede die de Here Jezus je alleen kan geven - daarom heet het ook vrucht 

van de Geest, je kunt jezelf deze vrede niet geven. 

Alleen de Here Jezus kan je die geven - wat hebben we gezien?, deze vrede is een 

levende kracht, het is de Here Jezus die je hart bewaakt en beschermt. 

2e, deze vrede is niet afhankelijk van hoe je omstandigheden zijn, en het 3e: deze 

vrede kun je jezelf niet geven want die komt van de Here Jezus. 

2. 

Kol 3,15: ‘laat de vrede van Christus je hart bewaken’ , denk terug aan het beeld dat ik 

net noemde, een stad met een stadsmuur en daarop wachters. 

Die stad is in dit beeld je hart, en die wachter is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat 

je hart vasthoudt aan de vrede van Jezus. 

In dit punt gaan we met dit beeld zien dat het een gevecht is om die vrede vast te 

houden, en we gaan zien wat er met ons gebeurd als we het gevecht opgeven. 

De Bijbel leert ons dat er in ons hart geen vrede is, en er groeit ook geen vrede als we 

groter en ouder worden… 

…wat er wel in ons hart zit, is juist het tegenovergestelde van vrede en dat is onrust. 

In mijn en jouw hart zitten een heleboel zorgen maken, in jouw hart zit een boel 

onrust, een stuk angst. 

Dat zit er in ons hart, de Bijbel leert ons dat we ons voortdurend zorgen maken, dat 

we bang zijn, dat we ongerust zijn, ons niet op ons gemak voelen. 

De Here Jezus heeft dat haarfijn aangevoeld, ‘Maak je geen zorgen voor de dag van 

morgen’, Matth 6. 

En dat betekent dat Jezus weet dat we ons steeds zorgen maken, en dat gevoel van 

onrust zit heel diep in ons mensen, heel diep. 

Zodra we ons losmaakten van God moesten de zorgen en de angsten wel komen: 

komt dit wel goed?, zal ik hier wel genoeg aan hebben…? 

Waar maak jij je zorgen over?, het kan van alles zijn: word ik beter?, kan ik m’n baan 

houden?, komt het goed met m’n financiën?, kom ik aan het einde van de maand wel 

uit met m’n salaris?, komt het goed met m’n huwelijk?, gaat m’n man of vrouw doen 

wat ik wil? 
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De vraag voor nu/dit punt is: wat doen we die permanente stroom van onrust?, met 

die voortdurende onrust in ons lichaam, en in en onze gedachten? 

We proberen dat voortdurend knagende gevoel in ons leven stil te krijgen, we zijn 

voortdurend bezig om die onrust het zwijgen op te leggen. 

We proberen die onrust te kalmeren, we willen die onrust niet, en hoe proberen we 

die onrust dan weg te krijgen?, wat doen we om dat knagende gevoel te laten 

verdwijnen? 

Waarin zoeken wij vrede?, wij zoeken vrede in de dingen van het hier en nu, in de 

dingen die we kunnen zien, en in dingen die we kunnen vastpakken… 

…vooral in een wereld waarin er geen boven meer is, waarin er geen hemel meer is, 

en alles terug gebracht tot wat we lichamelijk kunnen voelen. 

Hoe brengen we die onrust tot bedaren?, de een probeert dat te doen door zich te 

omringen met mooie spullen, mooie dingen kopen, in die onrust geeft het een goed 

gevoel geld uit te geven aan mooie dingen, dat is zo tastbaar… 

…het is heel verleidelijk om een stuk onrust tot bedaren te brengen door iets moois te 

kopen, iets nieuws. 

En als je eraan gewend raakt om het daarin te zoeken, dan wordt dat een patroon, op 

een gegeven moment wordt het haast een automatische reflex om dat diepe gevoel 

van onrust tot bedaren te brengen met spullen, mooi, oud, nieuw. 

Een ander zoekt z’n onrust te kalmeren met sex, die doet waar zijn of haar lichaam op 

een gegeven moment meer en meer om schreeuwt… 

…en als je jezelf daarvoor steeds meer ruimte geeft en jezelf dat toestaat, dan wordt 

sex HET antwoord op je onrust, op angst misschien. 

Bij weer een ander zit z’n onrust vooral in wat anderen van je vinden, en om die 

onzekerheid weg te nemen doe je er van alles aan om leuk te zijn, goed over te komen, 

je in de gekste bochten te wringen om het knagende gevoel te onderdrukken dat je 

helemaal niet leuk gevonden wordt. 

Voor een vierde persoon is het macht, die moet de controle hebben, en die rust niet 

voor die gewonnen heeft… 

…die moet de leiding hebben, die heeft dat nodig om dat knagende gevoel weg te 

krijgen van niet voldoen, van niet goed genoeg zijn te onderdrukken. 

En, tenslotte - wat dacht je van de duivel, die de vrede die je in de Here Jezus hebt, 

om die van je af te nemen. 
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De duivel die je het gevoel wil geven dat het allemaal onzin is wat er in de kerk en 

door christenen gezegd wordt… 

…en als je dat tot je laat spreken, als je je daarmee voedt, dan ga je dat geloven, dan 

betrap jezelf erop dat je met wantrouwen gaat luisteren… 

…en het loopt erop uit dat je op een bepaald moment het allemaal onzin vind, en je 

trekt de deur van de kerk achter je dicht. 

Het is een gevecht om je hart, daar ging het in dit punt over, er wordt om je hart 

gevochten om die vrede van Christus weg te halen. 

3. 

De laatste vraag, hoe krijg je de vrede van Christus in je hart en leven? 

Iemand heeft een gezegd (Augustinus): ‘ons hart is onrustig totdat het tot rust wordt 

gebracht in God’, alleen hoe? 

Het antwoord staat in vs 16: ‘laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen’, of 

anders gezegd: voed jezelf met woorden van het evangelie. 

Laat de waarheid tot je hart spreken, en niet de leugen zoals we net zagen, alsof je 

hart tevreden wordt met spullen, met sex, met geld, maar het is een leugen… 

…en dat komt omdat ons hart is gemaakt door God, voor grotere dingen, ons hart is 

gemaakt voor God en alleen de schoonheid van God, en zijn liefde zijn groot genoeg 

om ons hart het gevoel te geven dat het genoeg is. 

Kol 3,16 zegt: als je het evangelie tot je hart laat spreken, als je je ziel daarmee voedt 

of als je dat tegen jezelf zegt, dan kan de vrede van Christus in je hart heersen. 

Wat zijn ‘Christus’ woorden in al hun rijkdom?’, dat zijn woorden die je vertellen wie  

je bent en wat je waard bent. 

Het evangelie geeft geen bevelen, alsof het erom gaat om wat jij doet, nee, het 

evangelie vertelt je wat de Here Jezus heeft gedaan en wat Hij doet. 

Christus’ woorden vertellen ons wie we in de Here Jezus zijn, en hoe enorm veel we 

waard zijn in Gods ogen, hoeveel God van ons houdt. 

Wie je bent is niet afhankelijk is van wat je kunt kopen, of wie je bent in de ogen van 

anderen, wie je bent ligt vast in hoe de Here God naar je kijkt… 
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..ik gebruik dan zelf vaak de woorden van Matth 3, bij de doop van Jezus zegt God de 

Vader tegen Jezus: ‘dit is mijn geliefde zoon of dochter in wie Ik een welbehagen 

heb’… 

…en die woorden mag je ook tegen jezelf spreken, omdat je in de Here Jezus (!) ook 

dat geliefde kind van de Vader in de hemel bent. 

‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen’ - en doe dat de hele dag door: 

als je het gevoel hebt dat je niets waard bent, dat je waardeloos bent, als je pijn hebt, 

als je het gevoel hebt dat je alleen bent, of als je tekort komt, als je jaloers bent, als je 

je zorgen maakt, kortom: iedere keer als de vrede weer weg is! 

Kol 3,16 zegt ook: ‘laat Christus’ woorden in u WONEN’, kortom: vul je leven, je 

gedachten, je huis, je woonkamer, schrijf Bijbelwoorden op je spiegel, hang een  

Bijbeltekst op in de WC, zet het in je agenda, kortom… 

…voed jezelf de hele dag met woorden van het evangelie, vs 16, en waarom?, omdat je 

voortdurend aangevallen wordt, zodat je de vrede van Jezus kwijt raakt… 

Hoe krijg je de vrede van Gods Geest in je leven?, als je weet dat het goed is tussen 

jou en God, en als je gelooft dat dat waar is. 

Die vrede die Gods Geest geeft is dus de ZEKERHEID dat je Gods kind bent, de 

zekerheid dat God je Vader is, de zekerheid dat je ondanks je zonde geliefd bent. 

De vrede van de Geest is dus niet dat je je altijd opgeruimd en vredig voelt - wat we 

eigenlijk gezien hebben is dat deze vrede niets met je gevoel te maken heeft… 

…we zullen tot onze dood iets onrustigs in ons hart en leven houden, kijk dus niet 

naar je gevoel, en schiet niet in de stress als je je onrustig voelt, laat je gevoel niet de 

graadmeter zijn of je Gods kind bent. 

Gods Geest wil je dwars door je gevoel heen en los van je gevoel, een basale vrede 

geven, en die is alleen gebaseerd op wat de Here Jezus voor je heeft gedaan. 

Deze vrede ontvang je alleen als je 1. weet dat je jezelf deze vrede niet kunt geven, en 

dat 2. Jezus je alleen deze vrede kan geven. 

Dit is Gods vrede: je bent Gods kind bent, niet om wie jij bent of om wat jij hebt 

gedaan maar om wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan - heb je daar vrede mee?, de 

vrede at het niet om jou draait maar om Jezus, want Hij is onze vrede! 

Laten we bidden
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