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Wordt je van geloven een heel ander mens? En wil je dat
eigenlijk wel? Paulus schrijft dat liefde het verschil maakt:
als christen ken je Gods liefde, en dat is een Extreme
Makeover.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen
wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com.
Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.
Liturgie
Zingen: Opwekking 488 en Opwekking 767
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 569, Opwekking 194 en ‘Oceans’
Gebed
Lezen: 1 Korintiërs 13 : 1 – 13
Filmpje
Preek
Zingen: ‘Ik zoek u God’
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 461
Gebed
Collecte (ondertussen Opwekking 554)
Zingen: Opwekking 769
Zegen

Extreme Makeover
Inleiding
dia 1 – poster
Extreme makeover, een extreme verandering,

met die belofte zijn jullie de kerk in gelokt.
Er moet dus nog wel wat gebeuren vanmiddag…
Ik ben in ieder geval blij dat het thema je niet heeft
afgeschrikt!
Blijkbaar zie je het wel zitten, zo’n extreme makeover.
dia 2 – extreme makeover
Eerlijk is eerlijk, die titel hebben we gejat van een tvprogramma.
Een Amerikaans tv-programma,
ik zou zeggen: hoe kan het ook anders…
Ik moet bekennen dat ik het programma nog nooit bekeken heb.
Op internet heb ik even gezocht,
en daar vond ik de volgende omschrijving van het programma.
“Extreme Makeover volgt de verhalen van de gelukkigen
die zijn uitgekozen voor een once-in-a-lifetime chance
om een Assepoester-achtige ervaring te beleven:
een sprookje in het echte leven waarin dromen waar worden,
niet alleen door uiterlijk te veranderen,
maar ook levens en bestemmingen.”
Zo, dat is een hele mond vol.
Iemands leven, ja zelfs iemands bestemming veranderen…
Ben benieuwd hoe ze dat dachten te doen!
Daar hebben ze een Extreme Team voor,
met de beste plastisch chirurgen van Amerika,
oogartsen, tandartsen, diëtisten, stylisten enzovoort.
Wat zij met ‘je bestemming’ te maken hebben, ontgaat mij,
maar met je uiterlijk weten ze in ieder geval wel raad!
dia 3 – makeover
Zou jij meedoen als je de kans krijgt?
Lijkt het je wat, zo’n extreme makeover?
Mij lijkt het dus helemaal niks.
En nog niet eens omdat ik bang ben voor dat Extreme Team.
Ik vind mijzelf gewoon niet lelijk genoeg voor zo’n extreme
makeover!
En als ik tegen jou zou zeggen:

‘jij kunt best een extreme makeover gebruiken’,
dan hoop ik dat je boos wordt of me uitlacht, want dat is een
belediging.
Het programma is al niet meer op tv, dat is maar goed ook.
Neem nu dit meisje.
Ja, ze heeft een spleet tussen haar tanden,
haar kapsel is een beetje suf en dat T-shirt is een hobbezak.
Maar is ze er echt op vooruitgegaan?
Met haar nieuwe tandpastareclame-glimlach?
Met een jurk waar je steeds moet opletten dat je niet te veel
van je borsten laat zien?
Voor haar makeover was haar lach in ieder geval echt.
Het programma zegt vooral dat je niet goed genoeg bent.
1. Wil je een christelijke makeover?
dia 4 – wil je een christelijke makeover?
Vanmiddag gaat het over een makeover die doet wat de Extreme
Makeover wel belooft,
maar nooit waar zal kunnen maken:
een makeover van je leven en bestemming.
Maar wil je die christelijke makeover wel?
dia 5 – zit je te wachten op een makeover?
Ik kan me goed voorstellen dat je daar helemaal niet op zit te
wachten.
Een makeover doe je omdat je ergens ontevreden over bent.
Bijvoorbeeld over een te kleine soosruimte:
dan ga je plannen maken voor een grotere soos.
Voordat je voor een makeover gaat,
moet je een probleem hebben waar de makeover een oplossing
voor is.
Maar maakt geloven nou echt zo veel verschil in je leven?
Laat ik het zo zeggen: de meeste Nederlanders denken niet
dat ze een probleem hebben waar het christelijk geloof een
antwoord op geeft.
De christelijke cabaretgroep Voorwaar heeft eens een liedje

geschreven met de tekst:
‘wij zijn van de nazorg, vertel ons uw probleem,
heeft u geen probleem, nou dan maken wij er een.’
Dat gevoel kun je zomaar hebben bij het christelijk geloof:
eerst krijg je een probleem aangepraat, en dan komt een mooie
oplossing.
Maar als je gewoon gelukkig bent, tevreden,
wat moet je dan met zo’n christelijke makeover?
Zit je wel te wachten op een geloof dat verschil maakt in je
leven?
Dan moet je veranderen, en waarom zou je als je best tevreden
bent?
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Aan de andere kant: als geloven geen verschil maakt in je
leven,
waarom zou je dan nog geloven?
Als je naar een sportschool gaat, dan wil je dat na een tijdje
ook verschil te zien is:
dat je bent afgevallen, dat je sterker bent geworden of dat je
conditie is verbeterd.
Maar als je al een half jaar fanatiek aan het sporten bent en
er verandert niets,
waar doe je het dan eigenlijk voor?
Dan kun je je tijd wel beter besteden!
Je maakt keuzes op basis van wat je ergens aan hebt:
wat heb je aan het christelijk geloof?
Aan de ene kant is dat typisch iets van onze tijd: alles moet
een functie hebben.
Aan de andere kant is ook de bijbel duidelijk:
geloven gaat niet alleen over het leven straks.
Als je gelooft betekent dat een nieuw leven, nu.
Ik denk dat je het wel zo kunt samenvatten:
aan de ene kant willen we dat geloof verschil maakt,
dat het een makeover is,

waarom zou je anders geloven?
Maar aan de andere kant:
we zitten er niet echt op te wachten om te veranderen,
zo’n makeover moet wel heel duidelijk een verbetering zijn.
2. Makeover in Korinte
dia 7 – makeover in Korinte (ruïnes)
Een makeover: daarover schrijft Paulus aan de christenen in
Korinte.
Tegenwoordig is Korinte een slaperig stadje: weinig te
beleven.
Veel interessanter zijn de ruïnes van het oude Korinte, vlak
buiten de stad,
die heel wat toeristen trekken.
Het nieuwe Korinte heeft zo’n 30.000 inwoners,
maar in de tijd van Paulus waren dat er toch al snel 100.000.
De stad was dus meer dan 3 keer zo groot,
terwijl er nog lang niet zoveel mensen op de wereld woonden
als nu.
Het was een echte wereldstad.
dia 8 – bewijzen dat je er toe doet
Ik zou meer over die stad kunnen vertellen,
maar wat nu belangrijk is:
de inwoners hadden een behoorlijke reputatie opgebouwd.
Alles in Korinte draaide om succes hebben.
Korintiërs stonden bekend als hebberige en op seks gerichte
mensen.
In Korinte kwam je om het te maken, om te bewijzen dat jij er
toe doet.
Mensen dus die heel druk zijn met zichzelf.
Misschien denk je dat het in de kerk in Korinte heel anders
ging,
maar dat valt smerig tegen.
Daarom schrijft Paulus een brief.
De brief valt in de categorie ‘brieven die je liever niet wilt
krijgen’.

Paulus is superkritisch.
In hoofdstuk 3 schrijft Paulus:
‘jullie begrijpen niet wat geloof precies betekent.
Jullie leven nog steeds als mensen van deze wereld.
Want jullie zijn jaloers en jullie zoeken ruzie.’
Als je nu in deze kerk zou binnenkomen zou je denken:
‘ik zoek wel even verder, naar een betere kerk.’
dia 9 – geloof als nieuwe manier om jezelf te bewijzen
Voor de christenen in Korinte is geloven een nieuwe kans om
jezelf te presenteren.
Ze willen te graag verschil maken.
Daar gebruiken ze het christelijk geloof ook voor,
voor een heuse ‘kijk mij nou’-makeover.
In de gemeente zijn allemaal gaven van de heilige Geest:
profetie, wonderen, klanktaal, en nog veel meer.
Maar in plaats van er blij mee te zijn,
voeren ze hele discussies over wat de belangrijkste gave is,
en wie het dus het verste heeft geschopt in de kerk.
Het is precies zoals in de rest van de stad,
alleen dan met een christelijk sausje.
Zelfs geld aan de armen weggeven, gebeurt om gezien te worden:
je komt er hoger mee op de lijst van beste christenen…
dia 10 – alleen liefde maakt het verschil
Paulus moet daar niets van hebben.
Hij zegt: ‘met al die gaven van jullie maken jullie het
verschil niet.
Want hoe mooi die gaven ook zijn, jullie denken dat het om
jezelf gaat.
Dat is jullie probleem!
Ik wil jullie vertellen over iets dat veel belangrijker is:
liefde.’
En dan komt dat hoofdstuk over de liefde.
Liefde is wat écht verschil maakt.
Jij staat niet langer in het middelpunt, het leven gaat niet
om jou,

liefde is dat je de ander net zo belangrijk vindt als jezelf.
Dát is de Extreme Makeover van christenen.
3. Liefde: typisch christelijk?
dia 11 – liefde: typisch christelijk?
Is liefde echt het verschil?
Alsof alleen christenen liefde hebben, betere mensen zijn dan
anderen…
Ik geloof er niets van.
Ik ken genoeg niet-christenen die echt niet alleen maar met
zichzelf bezig zijn,
vriendelijke mensen bij wie je je direct op je gemak kunt
voelen.
Is liefde wel zo typisch christelijk?
Het is nog niet zo makkelijk om het verschil
tussen een christen en een niet-christen te zien.
Je kunt van iemand denken: ‘hè? ben jij christen?!’
Andersom kan het ook dat je van iemand denkt:
‘jij zou wel eens een christen kunnen zijn’, terwijl hij het
niet is.
Christenen en niet-christenen lijken best veel op elkaar.
dia 12 – niet-christenen worden beïnvloed door christelijk
geloof (ziekenhuis)
Daar zitten 2 kanten aan.
Aan de ene kant zijn niet-christenen in Nederland
vaak toch heel sterk beïnvloed door het christelijk geloof.
Zonder christelijk geloof had Nederland er heel anders
uitgezien.
Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg:
niet voor niets hebben veel ziekenhuizen christelijke namen.
De gezondheidszorg in Nederland is opgezet door christenen
met liefde voor hun zieke medemens.
Voor scholen, opvanghuizen voor weeskinderen en allerlei
sociale voorzieningen
geldt precies hetzelfde: opgezet door christenen uit liefde
voor de medemens.

Het zijn voor ons heel vanzelfsprekende dingen,
de regering moet daar gewoon voor zorgen, daar hebben we recht
op,
maar het is uit het christelijk geloof ontstaan!
Liefde is deel geworden van onze samenleving.
dia 13 – christenen worden beïnvloed door de wereld
Aan de andere kant worden christenen vaak ook sterk beïnvloed
door de wereld.
Uiteindelijk gaat het ook in Nederland om jezelf.
Ga maar eens op straat vragen wat in het leven echt belangrijk
is.
Ik kan je nu al vertellen welk antwoord je het meest gaat
horen:
‘dat ik gelukkig ben.’
Het is belangrijk om iets moois van je leven te maken.
Ik snap dat heel goed: zo ben ik zelf ook.
Maar het is wel wat anders dan liefde!
Liefde vinden we wel mooi, maar het mag niet te veel kosten.
Als je moet bezuinigen, dan liever op je giften dan op je
telefoonabonnement.
Christenen gaat het vaak net zo goed om hun eigen leven.
dia 14 – het verschil: christenen kennen de bron van liefde
Maakt liefde het verschil tussen christenen en nietchristenen?
Als je om je heen kijkt, zou je het niet zeggen.
Toch is er één levensgroot verschil:
christenen kennen de bron van liefde.
Ze kennen Jezus, die de liefde in eigen persoon is.
Het verschil tussen christenen en niet-christenen, de
makeover,
zit er niet in dat christenen betere mensen zouden zijn,
maar dat christenen gedreven worden door de bron van liefde:
God.
4. Extreme makeover?
dia 15 – Gods liefde kennen maakt enorm verschil

Is dat dan nog wel een Extreme Makeover?
Ja: Gods liefde kennen, dat is hét verschil tussen christenen
en niet-christenen,
en dat maakt echt al een wereld van verschil!
In de wereld, of het nu Korinte is of Franeker, moet je jezelf
bewijzen.
Voor God hoeft dat niet.
God heeft alles voor je over, zijn liefde mag hem alles
kosten.
Jezus liet zich aan het kruis spijkeren om jou te winnen.
Dat is een verademing in een wereld waar je liefde moet
verdienen.
Voor God hoef je je niet anders voor te doen dan je bent,
voor hem hoef je geen Extreme Makeover te doen.
God waardeert je zoals je bent, als uniek persoon.
Dat is zó anders als hoe het in onze wereld gaat,
dat het echt een Extreme makeover is.
dia 16 – laat Gods liefde het beste naar boven halen
Laat die liefde van God dan ook het beste in jou naar boven
halen.
Als christen ga je andere dingen belangrijk vinden.
Ja, je wilt nog steeds graag gelukkig zijn,
maar je leert steeds meer dat je met God pas écht gelukkig
wordt.
Dan hoef je niet alleen maar bang te zijn als het leven
tegenzit,
of boos als het allemaal niet zo gaat zoals jij het wilt.
En wát een angst en boosheid is er in Nederland!
Als christen mag je in Gods liefde rust en houvast vinden.
Het beste wat Gods liefde in je naar boven haalt, is liefde.
Gods liefde geeft je een goede reden om zelf lief te hebben.
God houdt van mensen, zonder verschil tussen hen te maken,
wie ben jij dan om jezelf belangrijker te vinden dan de ander?
Als je het met dit leven moet doen, kan ik dat goed snappen:
dan is dit je enige kans om te genieten.

Maar met Gods liefde heb je eeuwig leven op een compleet
nieuwe wereld.
Over Extreme Makeovers gesproken…
Wil jij verschil maken in het leven van anderen?
Wil jij voor liefde staan in een harde wereld?
dia 17 – Een prachtige makeover: God laat je tot je recht
komen
Minder met jezelf en meer met anderen bezig zijn:
het klinkt misschien gek, maar dat is een prachtige makeover.
Want je bent niet gemaakt om altijd maar met jezelf bezig te
zijn.
Met hoe anderen over je denken en met je eigen leven zo mooi
mogelijk maken.
God wil je daar graag van bevrijden.
Hij heeft je gemaakt voor liefde.
Amen.

