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1. Inleiding 
 
1.1 De brieven van de apostel Paulus 
 
En wanneer de brief bij u is gelezen, zorgt er dan voor dat hij ook wordt gelezen in de 
gemeente van de Laodiceeërs en dat ook u die uit Laodicea leest (Kol 4:16). 
 
Deze (bijna) terloopse opmerking van Paulus aan het einde van de brief aan de Kolossenzen 
geeft ons waardevolle informatie over het karakter van zijn brieven in het Nieuwe Testament. 
 
In de eerste plaats toont deze opmerking de verbondenheid tussen de verschillende lokale 
gemeenten. Laodicea (vooral bekend uit Op 1:11; 4:14), Hiërapolis (genoemd in Kol 4:13) en 
Kolosse lagen vlak bij elkaar in de vruchtbare vallei waar de rivier Lycus doorheen stroomde. 
Deze vallei lag in het zuidwesten van de provincie Frygië in Klein-Azië. 
 
- Het is goed dat wij ons deze verbondenheid tussen de (eerste) gemeenten realiseren. In 

onze tijd is het Lichaam van Christus verspreid over talloze verschillende kerkstructuren 
en denominaties. Het Lichaam van Christus (de eenheid van de ware gelovigen) kan in 
werkelijkheid nooit versnipperd zijn. Daarom is het vreemd als wij niet zoeken naar de 
verbondenheid met al onze broeders en zusters. 

 
In de tweede plaats laat Paulus hier duidelijk merken dat zijn brieven rondzendbrieven zijn. 
Hoewel hij soms hele specifieke, lokale problemen besprak in zijn brieven, waren deze ook 
bestemd voor andere gemeenten. Waarschijnlijk omdat zich daar dezelfde problemen 
voordeden en vooral ook omdat Paulus de algemene principes van het christelijk geloof in 
zijn brieven uiteenzette die voor alle gemeenten van belang zijn. Dat waren ook de 
doelstellingen van Paulus’ brieven: beschermen (tegen dwaalleer) en (op)voeden (in de 
gezonde leer), als een vader voor zijn kinderen (vgl. 1Th 2:11-12).   
 
Overigens staan deze twee zaken (opstaan tegen de valse leer en uiteenzetten van de gezonde 
leer) helemaal niet los van elkaar. Het beste antigif voor de leugen is de waarheid. Met name 
in de brief aan de Kolossenzen zien wij hoe Paulus nauwelijks ingaat op de inhoud of de 
argumenten van de dwaalleringen, maar juist een uitgebreide beschrijving van de waarheid 
geeft. Daarbij steekt de leugen al gelijk schril af tegen het licht van de waarheid. Paulus 
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predikte geen systeem, noch een filosofie, maar een persoon: Jezus Christus.1 Het antwoord 
op deze dwaalleer lag niet in een uitgebreid argument, maar in een positieve presentatie van 
de persoon van Christus.2 
 
- Beide aspecten zijn voor ons belangrijk. Enerzijds dat wij ontdekken tegen welke 

specifieke bedreiging (dwaalleer of verleiding) Paulus optrad om dit vervolgens te 
spiegelen aan verkeerde neigingen en tendensen in onze tijd. Anderzijds dat wij de 
algemene principes van het christelijk geloof leren kennen, ons eigen maken, zo opgroeien 
in ons geloof en ernaar leren leven. Daarbij is het van wezenlijk belang dat wij de Heer 
Jezus steeds beter leren kennen. Wij hoeven niet te strijden (met argumenten) tegen de 
filosofieën die in de wereld rondgaan. Dit is een strijd zonder einde, die vaak ook niet 
gewonnen kan worden met woorden. Wij kunnen daar tegenover eenvoudigweg de Heer 
Jezus zetten (vgl. Kol 2:8) en wat Hij heeft gedaan. 
 

In de derde plaats blijkt dat de brieven van Paulus gezag hebben. Altijd was Paulus zich 
bewust van de autoriteit waarmee hij schreef, waarbij hij zich beriep op zijn Zender (‘apostel 
van Christus Jezus’) en de oorsprong van zijn roeping (‘door de wil van God’; vergelijk de 
aanheffen van zijn brieven). Vanuit deze autoriteit had Paulus er ook geen twijfel over hoe het 
christelijk leven zich zou moeten ontwikkelen.3 
 
- Ook dit is van ons van groot belang, want diezelfde Goddelijke autoriteit hebben de 

brieven van Paulus ook voor ons (Petrus stelt bijvoorbeeld de brieven van Paulus gelijk 
aan ‘de overige Schriften’, 2Pt 3:15-16). Het zijn door God geïnspireerde woorden die 
bedoeld zijn om ons denken, ons geloof, ons leven, ons doen en laten te vormen.  
 

In de vierde plaats is de tijd waarin Paulus zijn brieven schreef van belang. Door de indeling 
van ons Nieuwe Testament zijn wij geneigd te vergeten dat de brieven van Paulus (bijna) 
allemaal vóór de evangeliën zijn geschreven. De eerste christenen hadden nog geen 
geschreven Nieuwe Testament. Hun geloof was gebaseerd op het horen van de prediking van 
de apostelen (vgl. Rm 10:14-17). Dit zien wij ook terug in de brief aan de Kolossenzen 
(‘gehoord’, 1:5-6, 23). 
 
Soms zijn wij geneigd om van Bijbelstudie een intellectuele bezigheid te maken, met onze 
neus in de boeken. Zo vergeten wij dat het evangelie een dynamische boodschap is die 
gepredikt moet worden, die gehoord moet worden, die gezien moet worden. Dit zien wij ook 
terug in de brieven van Paulus. Hij schrijft aan gelovigen aan wie het evangelie soms nog 
maar net gepredikt was. Piepjonge gemeenten die nog helemaal aan het begin stonden. 
Gemeenten die moesten strijden tegen de invloed van hun heidense omgeving. Gemeenten 
waar morele problemen de kop opstaken en dit soms zelfs tot wanorde leidde, waar soms 
verwarring was in het begrijpen van de christelijke waarheid. Aan deze gemeenten schreef 
Paulus zijn brieven en zijn brieven moesten licht werpen op het evangelie dat zij gehoord 
hadden. Op die manier werd de interpretatie van de evangeliën (die later geschreven werden) 
geleid door de interpretatie van de brieven van Paulus. Tegelijkertijd waren de leer en het 
werk van de Heer Jezus (zoals wij die terugvinden in de evangeliën) de basis van Paulus’ 
boodschap.4 Zo grijpt het Nieuwe Testament prachtig in elkaar en is het een onverbreekbare 
eenheid. 
                                                
1 Survey of the New Testament, I.L. Jensen (p 338) 
2 New Testament Survey, M.C. Tenney (p 321) 
3 The New Bible Commentary Revised (NBCR), The Pauline Epistles, D. Guthrie (p 71) 
4 NBCR, The Pauline Epistles, D. Guthrie (p71) 
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- Ook voor ons is het belangrijk om de brieven van Paulus goed te begrijpen omdat zij een 
belangrijk licht werpen op de boodschap van het evangelie. Zij helpen ons om meer zicht 
te krijgen op de volle omvang van het evangelie en aspecten te zien die voor ons 
onderbelicht of zelfs onbekend zijn gebleven. 

 
1.2 De apostolische medewerkers van Paulus 
 
U groet Epafras, die één van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de 
gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Want ik 
getuig van hem, dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicea en hen in Hiërapolis 
(Kol 4:12-13). 
 
In de brieven van Paulus (en ook in Handelingen) worden veel namen genoemd van mensen 
die hem bijstonden in zijn apostolische dienst. Het belang van deze apostolische medewerkers 
moeten wij niet onderschatten. Deze medewerkers waren steunpilaren voor lokale gemeenten 
of soms wel voor een hele streek.  
 
Zo’n medewerker was Epafras, die door Paulus een ‘(mede)slaaf van Christus’ wordt 
genoemd, een benaming die hij regelmatig voor zichzelf gebruikt om zijn eigen apostolische 
bediening te typeren (Rm 1:1; Gl 1:10; Tt 1:1; vgl. Jk 1:1; 2Pt 1:1; Jd 1:1). 
 
- Waarschijnlijk woonde Epafras in Kolosse of in die omgeving (‘die één van u is’, Kol 

4:12) en heeft hij de gemeente gesticht (Kol 1:7). Paulus had de gemeente in Kolosse zelf 
waarschijnlijk (nog) niet eerder bezocht toen hij deze brief schreef (Kol 2:1 vgl. ‘gehoord’ 
Kol 1:4, 9). Paulus heeft wel in Efeze (dat ongeveer honderddertig kilometer ten westen 
van Kolosse lag) twee jaar lang zijn bediening uitgeoefend ‘zodat allen die in (de 
provincie) Asia woonden het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken’ (Hd 
19:10). Dit was een duidelijke zendingsstrategie van Paulus. Hij richtte zich op de grote 
steden, van waaruit een hele streek kom worden bereikt. Bij een tweede bezoek stelde hij 
dan vaak oudsten aan in de gemeenten.5 De gemeente in Kolosse bestond waarschijnlijk 
voornamelijk uit gelovigen uit de heidenen (1:21 ‘vervreemd’, 2:13 ‘onbesnedenheid naar 
het vlees’). 

- Mogelijk is Epafras onder het gehoor van Paulus geweest in Efeze, waar hij misschien wel 
voor het eerst in aanraking is gekomen met het evangelie en is teruggekeerd naar zijn 
woonstreek waar hij zelf het evangelie gepredikt heeft (1:7). Epafras is weliswaar minder 
bekend, maar desondanks een groot geestelijk voorbeeld. We lezen niets over een speciale 
roeping van Epafras (zoals dit het geval was bij de apostel Paulus) en toch was hij van 
wezenlijk belang voor de jonge christengemeenschap in de hele Lycusvallei. Hij is hierin 
voor ons tot voorbeeld. 
- Hij predikte en leerde ‘het woord van de waarheid van het evangelie’ in Kolosse (1:5-

7). 
- Hij streed in het gebed voor het geestelijke welzijn van de gemeente: ‘dat zij mochten 

vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God’ (4:12). 
- Hij zette zich in voor de gelovigen in de hele streek: ‘dat hij veel moeite doet voor u 

en voor hen in Laodicea en hen in Hiërapolis (4:13). 
- Hij leed mee met Paulus en bezocht hem in zijn gevangenschap (Fm 1:23). 

                                                
5 Sleutels tot de Bijbel, D. Pawson (p 1088, 1090) 
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- Hij bracht verslag uit van de geestelijke staat van de gemeente in Kolosse, ‘hun liefde 
in de Geest’ (1:8), en waarschijnlijk kwam hij Paulus om raad vragen wegens de 
dwaalleer die de gemeente in Kolosse bedreigde. 

 
Het gebed dat Epafras bad voor de gemeente in Kolosse is dat zij volmaakt en ten volle 
verzekerd zullen vaststaan in de hele wil van God. Dit is een passend gebed voor de 
Kolossenzen en een mooie inleiding tot de inhoud en doelstelling van de brief.  
 
2. Achtergrond 
 
Voordat we naar de inhoud kijken, is het goed om eerst aandacht te geven aan de achtergrond 
van de brief. 
 
2.1 Paulus’ gevangenschap 
 
De brief aan de Kolossenzen maakt deel uit van de vier zogenaamde ‘gevangenschapbrieven’ 
van Paulus (Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen en Filemon). Waar Paulus precies gevangen 
zat tijdens het schrijven van deze brieven is niet helemaal duidelijk. De meeste traditionele 
uitleggers gaan uit van Rome (omdat zijn situatie daar het beste bij lijkt te passen, Paulus kan 
namelijk redelijk gemakkelijk bezoekers ontvangen). Anderen denken eerder aan zijn 
gevangenschap in Caesarea (omdat de bezoeken die Paulus zich voorneemt als hij vrijkomt, 
logischer zijn vanuit deze plaats en niet vanuit Rome, van waaruit hij door wilde reizen naar 
Spanje). Hedendaagse uitleggers denken eerder aan een gevangenschap in Efeze, die 
weliswaar nergens in Handelingen of de brieven wordt genoemd, maar wel op een natuurlijke 
wijze past in de situatie van bijvoorbeeld de brief aan Filemon.6 
 
2.2 Kolossenzen – Filemon – Efeziërs 
 
De vermelding van Onesimus (4:9), de gevluchte slaaf van Filemon, die deel uitmaakte van 
de gemeente in Kolosse, verbindt de brief aan Kolossenzen aan de brief aan Filemon. De 
vermelding van Tychikus, die zowel de brief aan de Kolossenzen (4:7) als de brief aan de 
Efeziërs (Ef 6:21) moest bezorgen, verbindt deze twee brieven aan elkaar.  
 
Sommigen speculeren zelfs dat ‘die (brief) uit Laodicea’ (4:16) dezelfde is als de brief aan de 
Efeziërs. Dit blijft slechts bij speculatie, maar de overeenkomsten (en verschillen) tussen Kol 
en Ef zijn wel opvallend. 
- Beide brieven leggen de nadruk op de termen ‘volheid’ en ‘mysterie’ (‘geheimenis’ of 

‘verborgenheid’), wijsheid en kennis, overheden en machten.  
- Kol is echter waarschijnlijk gericht tegen een lokale bedreiging, terwijl Ef algemeen 

opgesteld is. Daarom is Kol meer polemisch (stelling nemend) en Ef meer irenisch 
(vredelievend) van toon.  

- Ook opvallend is de overeenkomst en het verschil in de manier waarop Christus in beide 
brieven wordt gepresenteerd: in Kol als Hoofd over het universum (en overigens ook van 
de Gemeente) en in Ef als Hoofd over de Gemeente.7 In Kol gaat het echter vooral om het 
Hoofd van het Lichaam en in Ef meer om het Lichaam van het Hoofd (Christus).8 

- Daarnaast zijn er ook verschillen aan te wijzen in de wijze waarop over de gelovigen 
wordt gesproken. In Kol gaat het vooral over het leven van de nieuwe mensen op aarde 

                                                
6 Paul and the Faithfulness of God, N.T. Wright (p 7-8) 
7 Introduction to the New Testament, E.F. Harrison (p 326) 
8 What the Bible is All About, H.C. Mears (p 531) 
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met de hoop die weggelegd is in de hemelen (1:5), terwijl het in Ef vooral gaat over de 
positie die de gelovigen nu al hebben in de hemelse gewesten in Christus. Daarbij ligt in 
Ef ook meer nadruk op de Geest.9 Zoals de inleiding tot de Telosvertaling schrijft over 
Kolossenzen: ‘De antwoordbrief van Paulus lijkt veel op Ef, maar gaat wat de christelijke 
positie betreft minder ver (ziet de gelovigen op aarde, niet in de hemelse gewesten) en 
gaat juist verder in de beschrijving van de heerlijkheid van Christus, het hoofd van de 
gemeente.’ 

 
2.3 Aanleiding: dwaalleer in een broeierige smeltkroes 
 
Wat is nou precies de aanleiding geweest voor Paulus om deze brief aan de Kolossenzen te 
schrijven?10  
- Had Epafras tijdens zijn bezoek aan Paulus vertelt over een concrete dwaalleer die zich in 

de gemeente van Kolosse verspreidde? 
- Of waarschuwde Paulus de gemeente vooraf zoals hij dat ook deed aan de gemeente in 

Rome (Rm 16:17-20) en in Filippi (Fp 3:2, 18)? 
- Of wapende Paulus de Kolossenzen in het algemeen tegen de invloeden van de 

toenmalige samenleving? 
 
De streek van Kolosse was een smeltkroes van culturen. Natuurlijk had de Grieks-Romeinse 
hellenistische cultuur een grote invloed. Daarnaast waren er oriëntaalse invloeden, omdat deze 
streek aan een handelsroute lag die vanuit het Oosten richting de havenstad Efeze liep. Ook 
hadden duizenden Joden zich in deze streek gevestigd sinds de derde eeuw voor Christus. 
Hun nakomelingen ontwikkelden afleidingen van het orthodoxe Jodendom. In dit gebied 
stond de Joodse religie meer open voor vermenging.11 Zo kon er een Joods-hellenistisch 
syncretisme ontstaan dat het christelijk raamwerk gebruikte waardoor dwaalleer heel 
geleidelijk de gemeente in kon sijpelen.12 
- Met name dit laatste is een belangrijke waarschuwing voor ons. Ook in onze tijd en 

samenleving staat de gemeente midden in een pluralistische samenleving en heeft de 
‘tijdgeest’ en het ‘denken van de wereld’ veel invloed. Het is daarom zo belangrijk om 
ons denken iedere keer weer te brengen onder het licht van Gods Woord en te laten 
vormen door de principes die de Here God in Zijn Woord heeft vastgelegd. 

 
Het is dus mogelijk dat Paulus (vooraf) waarschuwde tegen de algemene invloed van het 
(syncretische) heidendom en de gelovigen in Kolosse (en omstreken) wilde wapenen tegen 
deze invloed en hen wilde opbouwen in hun kennis van Wie de Heer Jezus is en in wat dit 
voor consequenties heeft voor hun dagelijkse geloofsleven. Toch geeft de brief aan de 
Kolossenzen aanleiding om (ook) aan een concrete dwaalleer te denken die de gemeente 
bedreigde. Er worden namelijk veel verschillende aspecten genoemd (met name in Kol 2).13 
 
- Christologisch aspect  

- Vanwege de uitgebreide aandacht die Paulus besteedt aan de Persoon van Christus 
(1:15-20) is het goed mogelijk dat een valse leer de gezonde leer over Wie de Heer 
Jezus is, bedreigde. 

 
                                                
9 Inleiding tot de Bijbel, J.N. Darby (p 118) 
10 Paul. Apostle of the Free Spirit, F.F. Bruce (p 412) 
11 Introduction to the New Testament, E.F. Harrison (p 325) 
12 Paul. Apostle of the Free Spirit, F.F. Bruce (p 407, 413)  
13 New Testament Introduction, D. Guthrie (p 546-550) 
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- Filosofisch aspect  

- Paulus waarschuwt voor de wijsbegeerte die de gelovigen tot prooi wil maken (2:8), 
vergelijk ook de ‘overredende taal’ die ‘misleidt’ (2:4). Hij stelt daar Christus zelf 
tegenover. Niet de leer van of over Christus, maar Christus zelf! 

 
- Judaïstisch aspect 

- Paulus waarschuwt voor het ijdel bedrog ‘volgens de overlevering van de mensen’ en 
‘de leringen van de mensen’ (2:8, 22). Dit kan goed een verwijzing zijn naar de 
belangrijke plaats die de ‘overlevering van de ouden’ had in het Jodendom (Mt 15:2, 
vgl. ‘u hebt gehoord dat gezegd is…’, Mt 5). 

- Paulus verwijst naar de besnijdenis met handen verricht en stelt daar de besnijdenis 
van Christus tegenover (2:11), in Wie geen besnijdenis en onbesnedenheid meer is 
(3:11). 

- Paulus roept de gelovigen op zich niet (meer) te laten veroordelen om voedselwetten 
en instellingen van feestdagen. Dit is slechts een schaduw van de werkelijkheid (‘het 
lichaam’) die van Christus is (2:16-17; vgl. Hb 8:5, 10:1). 

- Of de engelenverering, die Paulus noemt (2:18), nou heidens14 of Joods was, weten wij 
niet precies. In de Joodse religie was wel een bepaalde engelenhiërarchie bekend, die 
zich dan gaandeweg zou hebben ontwikkeld tot een bemiddelend systeem tussen de 
mens en God en in een nog verder gevorderd stadium tot objecten van verering. 
Frederick Bruce wijst erop (naar aanleiding van teksten die zijn gevonden in Nag 
Hammadi) dat er Joodse sekten waren die geloofden dat God de wereld door engelen 
schiep. Engelen zouden hebben bemiddeld bij de schepping, net zoals bij de 
wetgeving gebeurd is (Hd 7:38; 53; Gl 3:19; Hb 2:2). In de dwaalleer die voorkwam in 
Kolosse zou het houden van de wet als gehoorzaamheid aan deze engelen beschouwd 
worden. In die zin zouden met de engelen en de elementen (2:8, 20) hetzelfde bedoeld 
worden (vgl. Gl 4:3, 9).15 De wijze waarop Paulus de Persoon van Christus presenteert 
in 1:15-20 is echter de doodsteek voor deze valse leer. Frederick Bruce schrijft 
hierover: ‘Hoe dwaas was het om eer te bewijzen aan engelenmachten waardoor de 
wet was gegeven, alsof zij de weg van God naar de mens beheersten en terug van de 
mens naar God. Die weg wordt nu beheerst door Christus, die deze machten heeft 
onderworpen en heeft teruggebracht tot zwakke en arme elementaire geesten (Gl 
4:9).’16 

 
- Heidens aspect 

- Met de elementen van de wereld kunnen echter ook elementaire geesten of elementaire 
leringen bedoeld worden, wat zou verwijzen naar de geestelijke wereld van overheden 
en machten die de zaken van de natuurlijk wereld beheersten. Dit past in het heidense 
wereldbeeld van de antieke oudheid. Het zijn misleidende krachten die menselijke 
daden beïnvloeden.17 Frederick Bruce beschrijft de dwaalleer die de gemeente in 
Kolosse bedreigde zo: Christus zou opeenvolgende delen van Zijn gezag moeten 
hebben afstaan aan de planetaire machten toen Hij door hun (invloeds)sferen ging op 
weg naar de aarde. Als het deze machten waren die Hem hadden doen lijden en 
sterven aan het kruis (zoals deze dwaalleer lijkt te hebben geleerd), dan zou dit 

                                                
14 A.F. Klijn suggereert een engelencultus waarin planeten en engelen niet strikt gescheiden waren; New 
Testament Introduction, D. Guthrie (p 548) 
15 Paul. Apostle of the Free Spirit, F.F. Bruce (p 413-414)  
16 Paul. Apostle of the Free Spirit, F.F. Bruce (p 421-422) 
17 Colossians (2:8), NBCR, D. Guthrie 
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beschouwd kunnen worden als een uiteindelijk bewijs van hun superioriteit over 
Christus.18 Paulus stelt daar duidelijk tegenover in de metafoor van een triomftocht dat 
Christus juist door het kruis deze overheden en machten (ook een verwijzing naar 
heidense machten) heeft ontwapend, hen openlijk heeft tentoongesteld en over hen 
heeft getriomfeerd (2:15). 

 
- Exclusivistisch aspect 

- Paulus waarschuwt voor exclusivistische neigingen, alsof volmaaktheid alleen voor 
ingewijden is (‘ingewijd in wat hij gezien heeft’, 2:18) en bereikt kan worden door 
ascese (‘eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam, 
daaraan geen enkele eer bewijzend tot bevrediging van het vlees’, 2:23). Paulus stelt 
daar juist tegenover het alles-inclusivisme van het christelijk geloof (1:20). Let op de 
herhaling van ‘iedere mens’ in 1:28: ‘terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere 
mens leren in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus’. Daarbij 
stelt Paulus (in Kol 3) het sterven aan jezelf tegenover het rigide ascetisme. Dit 
sterven bestaat uit aandoen van de nieuwe mens en het uitdoen van de oude mens. De 
positieve actie is dus verbonden aan het negatieve verbod, terwijl in het ascetisme het 
negatieve wordt overbenadrukt ten koste van het positieve.19 Of zoals Henriette Mears 
schrijft: ‘Het christelijk geloof is niet een serie op te geven dingen; het is een nieuw 
leven. Kinderen geven speelgoed niet op, zij groeien er over heen.’20 

 
Samengenomen hebben deze aspecten veel weg van het gnosticisme. Deze dwaalleer leerde 
dat de godheid geen direct contact kon hebben met het materiële, aardse. Daarvoor was een 
uitgebreid systeem van intermediairs uitgewerkt, waarvan Christus er één zou zijn. Misschien 
wel de belangrijkste, maar wel als (geschapen!) schakel tussen de godheid en de mens. 
Doordringen tot de volheid en de volmaaktheid van deze goddelijke sfeer was bereikbaar door 
het afzweren van het aardse, materiële (ascese) en slechts weggelegd voor ingewijden. Het zal 
duidelijk zijn dat deze gedachte op geen enkele wijze post mag vatten in het denken van de 
gelovigen. Daarom presenteert Paulus op een bijzondere wijze Wie de Heer Jezus is en wat 
Hij heeft bewerkt. 
 
Omdat het gnosticisme pas in de tweede eeuw in ontwikkelde vorm opkwam, hebben 
sommige geleerden de authenticiteit van de geschriften in het Nieuwe Testament in twijfel 
getrokken. Hoe kunnen geschriften uit de eerste eeuw namelijk reageren op invloeden uit de 
tweede eeuw? Andere geleerden, zoals Donald Guthrie, vinden het echter helemaal niet 
onaannemelijk dat al in de eerste eeuw, ten tijde van Paulus, niet ontwikkelde vormen van 
gnosticisme opkwamen. Dit is ook helemaal niet vreemd in de broeierige smeltkroes van 
verschillende geloven en culturen, zoals die in Kolosse bestond. Guthrie wijst er daarom ook 
op dat alle gnostische systemen syncretistisch (en dus geleidelijk ontwikkeld) van aard 
waren.21 
 

                                                
18 Paul. Apostle of the Free Spirit, F.F. Bruce (p 417) 
19 New Testament Introduction, D. Guthrie (p 551) 
20 What the Bible is All About, H.C. Mears (p 539) 
21 New Testament Introduction, D. Guthrie (p 549) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0405 Kolossenzen  
 

J.M. Zwart Pagina 8 van 14 januari 2014 (v 1.0)  
 

3. Overzicht 
 
3.1 Indeling 
 
Als de brief aan de Kolossenzen in het geheel van Paulus’ brieven gezet moet worden dan is 
dit een interessante indeling.22 
 

 Hoofddoel 
Hoofdonderwerp Leerstellig Corrigerend 
Redding Romeinen Galaten 
Christus Efeziërs Kolossenzen 

 
De brief aan de Kolossenzen heeft het typisch karakter van een brief van Paulus: begroeting, 
dankzegging, gebed, het ‘corpus’ van de brief, persoonlijke opmerkingen en afsluiting. Net 
als de brief aan de Efeziërs kan het hoofddeel van de brief aan de Kolossenzen onderverdeeld 
worden in een leerstelling deel (hst 1-2) met betrekking tot de Persoon van Christus en een 
praktisch deel (hst 3-4) met betrekking tot het leven van de christen. 
 
Warren Wiersbe verdeelt de brief in drie hoofdonderdelen, waarbij het leerstellige deel in 
twee onderdelen uiteen valt.23  
 
I.  Leerstelling (‘Doctrine’): De pre-eminentie van Christus uiteengezet (1) 
 A.  In het evangelie       (1:1-12) 
 B. Aan het kruis       (1:13-14) 
 C. In de schepping       (1:15-17) 
 D. In de gemeente       (1:18-23) 
 E. In de bediening van Paulus      (1:24-29) 
 
II. Gevaar (‘Danger’): De pre-eminentie van Christus verdedigd  (2) 
 A. Pas op voor ijdele filosofieën     (2:1-10) 
 B. Pas op voor religieuze wetticisme     (2:11-17) 
 C. Pas op voor menselijke (‘man-made’) discipline en ascetisme  (2:18-23) 
 
III. Taak (‘Duty’): De pre-eminentie van Christus getoond   (3-4) 
 A. In persoonlijke zuiverheid      (3:1-11) 
 B. In christelijke gemeenschap     (3:12-17) 
 C. Thuis        (3:18-21) 
 D. In het dagelijkse werk      (3:22-4:1) 
 E.  In het christelijke getuigenis     (4:2-6) 
 F. In de christelijke dienst      (4:7-18) 
 
3.2 Inhoud24 
 
Wanneer wij kijken naar de inhoud van de brief aan de Kolossenzen dan is het goed om op te 
merken dat sommigen de authenticiteit van deze brief in twijfel trekken omdat typisch 
Paulinische concepten lijken te ontbreken (zoals bijvoorbeeld de rechtvaardiging door het 
geloof) en dat Kol veel verder gaat in bijvoorbeeld de beschrijving van Christus. De ‘nieuwe’ 
gedachten zijn echter niet uit harmonie met Paulus’ vroegere gedachten. Het zijn eerder 

                                                
22 Survey of the New Testament, I.L. Jensen 
23 Expository Outlines on the New Testament, W.W. Wiersbe (p 573) 
24 Veel van onderstaande heb ik ontleend aan: Colossians, NBCR, D. Guthrie 
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ontwikkelingen ervan. Kijk bijvoorbeeld eens hoe 1Kor 8:6 en 2Kor 4:4 beschouwd kunnen 
worden als een ‘voorloper’ van de uitgewerkte Christologie in Kol 1.25 
 
Begroeting en gebed 
In zijn begroeting benoemt Paulus niet alleen zijn Godgegeven autoriteit, maar ook zijn 
verbondenheid met de gelovigen in Kolossen en hun gezamenlijke verbondenheid in Christus 
(1:2). 
 
Vervolgens gaat hij verder met een dankzegging vol geestelijke ‘reminders’, waaruit blijkt dat 
hij al vanaf het begin de valse leer op het oog heeft. Let op het ‘tevoren’ (1:5), dat wil dus 
zeggen voordat de Kolossenzen de dwaalleer had gehoord.  
- Het evangelie wordt niet voor niets ‘het woord van de waarheid’ genoemd (1:6). 
- Paulus schrijft over vrucht dragen en groeien. Het evangelie bewijst zich door geestelijke 

volwassenheid en praktisch gevolgen van het geestelijk leven (1:7). 
- Uiteindelijk is het ‘de genade van God’. Het heil is niet wat wij mensen op enige wijze 

kunnen verkrijgen of verdienen. Het is de onverdiende gunst van God. 
 
Wij kunnen zeggen dat de brief aan de Kolossenzen een pleidooi is voor geestelijke 
volwassenheid.26 Dit blijkt ook uit het gebed dat Paulus voor de Kolossenzen uitspreekt. 
- De eerste gebedsvraag: kennis, wijsheid, inzicht, die gecentreerd is in de wil van God, 

onderscheiden van alle andere kennis. Misschien ook intellectueel, maar in ieder geval 
altijd met ‘geestelijk inzicht’ (1:9). 

- De tweede gebedsvraag: een leven waardig voor de Heer met twee uitkomsten: (1) 
voortdurend vrucht dragen, (2) opgroeien in kennis, met goede werken als bewijs van dit 
vruchtdragende leven (1:10). 

- De derde gebedsvraag: geestelijke kracht. Het is onmogelijk voor een mens om in eigen 
kracht goede werken te doen of ware kennis te verkrijgen. Dit kan alleen door ‘de sterkte 
van Zijn heerlijkheid’. De macht van God schuilt in Zijn glorie. Het gaat hier niet direct 
om spectaculaire wonderen, maar om volharding en lankmoedigheid onder verdrukking 
met blijdschap (1:11). 

- De vierde gebedsvraag: dankbaarheid omdat zij deel hebben gekregen aan ‘het erfdeel 
van de heiligen in het licht’ (1:12). 

 
Dit laatste punt werkt Paulus uit door twee strijdende koninkrijken te presenteren. Enerzijds is 
er het rijk van ‘de macht (Grieks exousia) van de duisternis’ en anderzijds is er het rijk van 
‘het koninkrijk (Grieks basileia) van de Zoon van Zijn (= Gods) liefde’. Hier staan licht en 
duisternis tegen over elkaar. Het rijk van de duisternis, dat macht (autoriteit) heeft over 
ongelovige mensen, gebonden in hun zonde tegenover het koninkrijk van de Zoon van Gods 
liefde, die mensen wil bevrijden (‘gered’) en met Zijn liefde wil regeren over hun leven. Geen 
rijk van gebondenheid, maar een rijk waar de liefde van God centraal staat. De liefde van God 
die vlees en bloed heeft gekregen in de Heer Jezus (‘de Zoon van Zijn liefde’). Door Hem 
hebben wij de verlossing (uit de macht van de zonde) en de vergeving van de zonden (verlost 
van de schuld). 
 
De presentatie van Christus 
In ‘de Zoon van Zijn liefde’ (1:13) zien wij ‘het beeld van de onzichtbare God’ (1:15). Dit 
roept direct associaties op met Gn 1:26 waar wij lezen dat de mens is geschapen naar het 

                                                
25 New Testament Introduction, D. Guthrie (p 554) 
26 Expository Outlines in the New Testament, W.W. Wiersbe (p 575) 
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beeld van God. Des te meer is Christus het beeld van God. Omdat de mens Gods beelddrager 
is, was het mogelijk dat God mens werd. Hierin neemt de Heer Jezus de eerste plaats in. Hij is 
‘de eerstgeborene van de hele schepping’.  
 
Betekent dit dan dat Hij tot de schepping behoort? Nee!  
- Let goed op de context: Christus is de Uitvoerder van de schepping. Hij staat er dus 

boven. ‘Want, in (Grieks en; instrumentaal ‘door’ of lokaal ‘in’) Hem zijn alle dingen 
geschapen.’  

- Let op het verband tussen ‘hele schepping’ en ‘alle dingen’. Christus kan dus geen deel 
uitmaken van alle dingen. Tegelijkertijd werd Christus echter wel deel van deze 
schepping, waarover Hij zelf soeverein is. 

- Sterker nog, de hele schepping is op Hem betrokken. Alles vindt zijn eenheid in Hem27, 
alles bestaat door Hem, alles vindt uiteindelijk zijn doel in Hem: tot Hem (1:16-17).  

 
De hele schepping, er is geen strikte scheiding tussen ‘in de hemelen’ en ‘op de aarde’. De 
hele schepping, dus ook de ‘zichtbare en onzichtbare (dingen), tronen, heerschappijen, 
overheden, machten’. Paulus refereert hier waarschijnlijk aan verschillende rangen van 
bovennatuurlijke wezens (engelenmachten). Hij ontkent hun bestaan niet, maar hij toont aan 
dat ook deze machten zijn onderworpen aan Christus, die in alle dingen de eerste plaats 
inneemt (1:18 vgl. 2:10). Wij moeten daarom ‘eerstgeborene’ ook niet lezen als ‘geboren 
voor’ (als aanduiding van tijd), maar als eerste ‘in rang’ (als aanduiding van positie) (vgl. Jh 
1:3; Hb 1:2). ‘Hij die het begin is’ betekent daarom ook dat Hij (1) de hoogste in rang is, (2) 
voorafgaat in de tijd, (3) en dat bij Hem het initiatief van de schepping lag. 
 
De Heer Jezus Christus neemt echter niet alleen de eerste plaats in de ‘oude’ schepping, maar 
ook in de ‘nieuwe’ schepping: Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente en ook de 
eerstgeborene uit de doden (1:18). Dit betekent dat anderen – de gelovigen – Hem hierin 
zullen volgen.  
 
Ook in de verlossing neemt de Heer Jezus de eerste plaats in. 
- God is in de Heer Jezus mens is geworden (1:19). Vergelijk ook 2:9 ‘in Hem woont de 

hele volheid van de Godheid lichamelijk’. Er zijn geen intermediairs nodig. Er is geen 
strikte scheiding tussen het verheven hemelse en het lage aardse (let op het ‘volheid’, 
‘Godheid’ en ‘lichamelijk’). Er is geen mystieke weg die wij moeten gaan om tot de 
volheid van de Godheid te naderen. Nee! Wij zijn in Christus al helemaal voleindigd. De 
hele volheid van God woont in Christus, en Christus woont in ons, waardoor wij helemaal 
vol zijn gemaakt in Hem. Wij zijn zowel vol met Christus, als vol gemaakt in Christus. 

- Door het bloed van zijn kruis heeft de Heer Jezus alle dingen tot God verzoend (1:20) en 
stelt Hij ons – wij, die vervreemd, vijandig en vol boze werken waren – heilig, 
onberispelijk en onstraffelijk voor Zich (1:21-22). 

 
De bediening van Paulus 
Paulus schrijft over zijn lijden voor de gelovigen in Kolosse en drukt zich merkwaardig uit: 
‘(ik) vul in mijn vlees aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor zijn 
lichaam, dat is de gemeente’ (1:24). Bedoelt Paulus hier dat hij iets moet bijdragen aan het 
lijden van de Heer Jezus, dat hij net beschreven heeft? Dat zou helemaal uit harmonie zijn met 
de boodschap van Paulus. Het is waarschijnlijker dat Paulus hier bedoelt dat Christus nog 

                                                
27 ‘In Him all things hold together’ (RSV). Wij kunnen dit misschien zelfs lezen in de natuurwetenschappelijke 
zin (atomen, elektronen, protonen); Survey of the New Testament, I.L. Jensen (p 342) 
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steeds lijdt door het lijden van Zijn lichaam (vgl. bij Paulus’ bekering: ‘Waarom vervolg jij 
Mij?’, Hd 9:4).  
 
Het hart van Paulus prediking is ‘Christus in u, de hoop van de heerlijkheid’ (Kol 1:27). Daar 
gaat het allemaal om en daar is het ook altijd om gegaan. Het is al eeuwenlang een mysterie 
(geheimenis, verborgenheid) geweest, maar nu de Heer Jezus is verschenen is het aan ons 
bekend gemaakt (vgl. Rm 16:25; Ef 3:3,5, 9-10; 1Pt 1:10-12). Hem verkondigt Paulus en in 
Hem wil Paulus iedere mens volmaakt stellen (Kol 1:28). 
Groeien in Christus 
Net als in Ef is de positie van de gelovige in Christus een terugkerend thema in deze brief. 
- Volmaakt in Christus (1:27), samengevoegd in Christus (2:2), voleindigd in Christus 

(2:10), gestorven met Christus (2:20), opgewekt met Christus (3:1).28 
- Christus is dan ook ‘alles in allen’ (3:11): in Zijn Goddelijkheid (1:15), in de schepping 

(1:15-16), in alles de Eerste (1:18), in de verlossing (1:20-22), in Hoofdschap (1:18; 2:14), 
in de Gemeente (1:18; 2:19), in Zijn inwonende aanwezigheid (1:27). 

- Dit ‘in Christus zijn’ is een overkoepelend thema dat wij eigenlijk in alle brieven van 
Paulus tegenkomen: gerechtvaardigd in Christus (Rm), rijk gemaakt in Christus (1Kor), 
vertroost in Christus (2Kor), bevrijd in Christus (Gl), levend gemaakt met Christus (Ef), 
verheugd in Christus (Fp), voleindigd in Christus (Kol). 

 
Paulus noemt in de brief aan de Kolossenzen dat het doel van zijn prediking was om iedere 
mens volmaakt te stellen in Christus (1:28). Epafras bad ook dat de gelovigen in Kolosse 
volmaakt zouden zijn (4:12). Dit woord ‘volmaakt’ (Grieks: teleios) is afgeleid van het 
Griekse woord voor ‘doel’ (telos). Wat een gebed en wat een bediening: dat gelovigen hun 
doel zullen bereiken in Christus, tot volmaaktheid zullen komen in Hem, uiteindelijk alles wat 
zij nodig hebben zullen vinden in Hem, volledig ontwikkeld zullen zijn in Hem. 
 
Paulus vergelijkt het bereiken van dit doel met het groei-  of bouwproces van een plant: 
‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem, terwijl u geworteld 
bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u geleerd is, daarin 
overvloeiend met dankzegging’ (2:6-7). In 1:6, 10 gebruikte Paulus het beeld van vrucht 
dragen ook al en verderop schrijft Paulus dat de gelovigen zijn ‘voleindigd’ (dat is helemaal 
vol gemaakt) in Christus (2:10). 
 
Dit bouwproces is een bruikbaar ‘model’ om de boodschap van de brief aan de Kolossenzen 
samen te vatten, omdat de vier hoofdstukken vier aspecten van dit proces tonen. 
 

Benedenwaarts  
‘gegrond en vast’ (1:23) 
‘geworteld’ (2:10) 
 
Dieper leven: geworteld in de eeuwigheid, in 
Hem die is voor alle dingen. 

Opwaarts 
‘opgebouwd’ (2:7) 
 
 
Hoger leven: het leven van de Heer Jezus die aan 
de rechterhand van God zit, Christus leeft in mij. 

Buitenwaarts 
‘tegenover hen die buiten zijn’ (4:5) 
 
 
Uiterlijk leven: uitdrukking van het leven dat 
Christus aan anderen bekend maakt. 

Binnenwaarts 
‘met Christus verborgen in God’ (3:3) 
 
 
Innerlijk leven: leven met Christus verborgen in 
God, voleindigd in Hem. 

 

                                                
28 Onderstaande heb ik ontleend aan: What the Bible is All About, H.C. Mears (p 531-533) 
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Centraal in dit bouwproces staat het leven dat wij in de Heer Jezus hebben en dat in allerlei 
aspecten zichtbaar wordt. 
- Wandelen in Hem (2:6) – alles wat wij doen, doen wij in Hem 
- Geworteld in Hem (2:7) – wij trekken onze voeding uit Hem 
- Opgebouwd in Hem (2:20) – wij groeien naar Zijn beeld (vgl. Rm 8:29; Kol 3:12) 
- Opgewekt met Hem (3:1) –  wij leven door en in Zijn opstandingskracht 
- Verborgen met Hem (3:3) – wij zijn veilig in Hem 
 
Geworteld zijn hoort bij het beeld van vrucht dragen dat voortdurend in de Bijbel terugkomt. 
Zonder wortel geen vrucht. De wortel is van wezenlijk belang voor een plant en voor de 
vrucht die daaruit voortkomt. De planten in de gebieden van de Bijbel worden vaak bedreigd 
door hitte en droogte en het zijn de wortels die het bestaan van de plant en de vrucht die de 
plant voorbrengt, garanderen.29 Daarin zit een belangrijke geestelijk les voor ons. Paulus 
houdt ons voor dat er een scheiding is tussen wat van Christus is en wat niet van Christus is. 
Wij leven in een wereld waarin veel niet van Christus is. Zonder dat wij geworteld zijn in 
Christus, zouden de droogte en de hitte van deze wereld onze vrucht en zelfs onze plant 
bedreigen. 
 
Nieuw leven 
Als opmaat naar het praktische gedeelte van deze brief gebruikt Paulus het prachtige beeld 
van de doop: ‘met Hem (Christus) begraven in de doop. In Hem ook mee opgewekt voor het 
geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt’(2:12). De besnijdenis 
van Christus (2:11) verwijst daarom ook naar Zijn lijden en sterven, waar wij deel aan hebben 
gekregen, waardoor wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen (2:14) en waardoor 
de overwinning over de overheden en machten is behaald (2:15).  
 
Deze schakel tussen het (meer) leerstellige gedeelte en het (meer) praktische gedeelte is 
belangrijk. Vaak verheugen wij ons in de belangrijke leerstellingen uit Kol 1-2, maar als wij 
de verantwoordelijkheden uit Kol 3-4 negeren en een oppervlakkig, ongehoorzaam leven 
leven, geloven wij dan werkelijk in de ‘algenoegzaamheid’ van Christus?30 
 
In Kol 3 werkt Paulus de praktische consequenties van dat wat de doop uitbeeldt, uit. Wij 
hebben een geestelijke heroriëntatie ondergaan. Wij hebben een nieuw centrum gekregen dat 
God-georiënteerd is en waarin wij verborgen zijn voor de wereld (3:3-4). 
- Als u met Christus gestorven bent – leg dan af (negatief). 
- Als u met Christus opgewekt bent – doen dan aan (positief). 
 
Wat moeten wij dan afleggen? Niet alleen de onderwerping aan allerlei menselijke, religieuze, 
wereldse inzettingen (2:20-23), maar ook onze ‘leden die op aarde zijn’ moeten wij doden 
(3:5 v.v.).  
- ‘Doodt’ is een actieve opdracht die vraagt om inspanning.  
- ‘Hoererij…boze begeerte’ –  Paulus gaat van een specifieke zonde naar een meer 

algemene neiging van dezelfde aard, de innerlijke motieven die aan de uiterlijke daden ten 
grondslag liggen (vgl. de Bergrede, Mt 5-7). 

- ‘Hebzucht, die afgodendienst is’ – samenballing van alle zonden van de gedachten die 
draaien om het ‘zelf’. 

                                                
29 Theological Dictionary of the New Testament, VI, p 985 
30 Expository Outlines on the New Testament, W.W. Wiersbe (p 584) 
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- ‘Toorn…liegt niet…’ – Paulus noemt negatieve morele karakteristieken en vergelijkt ze 
met kledingstukken die nu niet meer passen (3:9). Het zijn vijf gebreken die andere 
mensen raken en allemaal voortkomen uit verkeerde houdingen. 

 
Daar tegenover stelt Paulus kwaliteiten die bij het nieuwe leven passen (3:12 v.v.) en die 
tegenhangers zijn van de eerder genoemde gebreken. De nieuwe mens doet sociale weldaden 
in plaats van sociale wandaden. De nieuwe mens stelt de ander op de eerste plaats in plaats 
van dat hij de andere kwaad doet. 
- ‘Goedertierenheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid’ – vrucht van de Geest (Gl 5:22) = 

het karakter van Christus. 
- ‘Nederigheid’ en ‘ontferming’ – karakter van Christus (respectievelijk Mt 11:29 en Fp 1:8 

‘hart’). 
- Concreet betekent dit dat wij elkaar verdragen en vergeven (3:13). Het is dan ook de 

‘vrede van Christus’ (3:15) die in onze harten moet heersen (als een scheidsrechter) en het 
‘woord van Christus’ (3:16) dat rijkelijk in ons moet wonen. 

  
Alsof dit nog niet genoeg is, maakt Paulus het nog concreter: ‘al wat u doet, in woord of in 
werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt’ 
(3:17). Hij zet geestelijke principes om in specifieke relaties, die wij (nog steeds!) allemaal 
herkennen: man – vrouw, kinderen – ouders, werknemers – werkgevers. Let erop dat Paulus 
bekende principes in een nieuw licht, in een nieuwe geestelijke dimensie stelt. 
- Onderdanigheid van de vrouw aan haar man was niet iets nieuws, maar Paulus schrijft 

daarbij ‘zoals het betaamt in de Heer’ (3:18). Dit is de positieve bijdrage die Paulus eraan 
levert. Het is een verandering van de heersende ideeën en een bewaring voor de positie 
van de vrouw, die wordt ondersteund door de oproep aan de mannen (3:19). 

- Gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders was niet iets nieuw, maar 
‘welbehaaglijkheid in de Heer’ (3:21) voor deze gelovigen uit de volken wel.  

- Er was voor de vaders geen ruimte meer voor de gebruikelijke hardheid. Zij worden juist 
opgeroepen om wrijvingen die voorkomen kunnen worden, te voorkomen (‘irriteert 
…niet’, 3:21). 

- Werknemers (slaven) moesten gaan werken ‘in vrees voor de Heer’, ‘als voor de Heer…u 
dient de Heer Christus’ (3:22-24). Zo wordt ‘gewoon’ werk plotseling geestelijk werk. 

- Ook de werkgevers (heren) moeten zich bewust zijn van de nieuwe, geestelijke dimensie: 
‘ook u hebt een Heer in de hemel’ (4:1). Paulus lijkt hiermee de meesters (heren) de 
hoogste verantwoordelijkheid te geven. 

 
Voordat Paulus afsluit met zijn persoonlijke opmerkingen, sluit hij dit praktische gedeelte af 
met drie algemene aanwijzingen. 
- Volhard in het gebed – misschien niet door ieder moment op je knieën te liggen (hoewel 

wij dat niet genoeg kunnen doen!), maar wel door in een constante houding van gebed te 
leven. 

- Wandel in wijsheid 
- In het gebruik van je tijd: ‘de geschikte gelegenheid ten volle uitbuiten’ (‘making the 

most of the time’). 
- In je wijze van spreken: ‘met zout besprengd’ (geef smaak en behoud het goede, vgl. 

Mt 5:13) en ‘in genade’ (die in de brief aan de Kolossenzen uiteen is gezet). 
 
4. Besluit 
 
Wat wij denken, wat wij doen, hoe wij zijn, wat wij voelen, wat wij spreken – 
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laat het allemaal vol van Christus zijn. Laat het allemaal uit Christus voortkomen, zoals een 
plant de levenssappen met zijn wortels uit de grond trekt waardoor het wordt omgezet in 
vrucht. Ik vind het altijd mooi om te bedenken dat ons woord radicaal afkomstig is van het 
Griekse woord voor wortel (Grieks rhidza > Latijn radix). Radicaal voor de Heer Jezus zijn 
betekent dus eigenlijk geworteld in Hem zijn. Dit verklaart ook waarom Paulus Christus zo 
centraal stelt in deze brief: afdoen aan Christus en aan wie wij zijn in Christus, breekt onze 
wortels af en brengt een vrucht van schijnheiligheid, heiligheid volgens eigen normen of zelfs 
onheiligheid voort. 
 
Paulus sluit zijn verheven onderwijs af met hele praktische, tastbare voorbeelden, die onze 
praktische heiligheid illustreren. Ben je een getrouwde vrouw? Wees onderdanig aan jouw 
man. Ben je een getrouwde man? Heb je vrouw lief en doe niet bitter tegen haar. Ben je een 
vader? Behandel jouw kinderen goed. Ben je nog een kind? Wees gehoorzaam aan jouw 
ouders. Ben je een werknemer? Wees gehoorzaam aan jouw baas. Doe je werk alsof je het 
voor Baas Jezus doet. Ben je een werkgever? Doe recht en wees redelijk. Bedenk je dat je zelf 
een Werkgever in de hemel hebt. Zo ben je geworteld in de Heer Jezus, gewoon op de 
plaatsen waar jij gesteld bent. Dit is geen excuus om ons te verschuilen achter ons gezin of 
ons werk. Dit is wat de Bijbel ons zelf voorhoudt. 
 
Wij zijn nog zo vaak geneigd om deze missie over te laten aan ‘professionals’ zoals 
zendelingen en voorgangers, maar wij maken allemaal deel uit van het volk van God (1Pt 2:9) 
en wij hebben daarom allemaal de verantwoordelijkheid om aan deze missie deel te nemen, 
bijvoorbeeld door elke dag gewoon naar ons werk te gaan. Dit werk is belangrijk, omdat God 
het belangrijk vindt (vergelijk dit met de woorden van Paulus: doe het van harte, als voor de 
Heer, Kol 3:23). Daar zijn wij ‘in de wereld, maar niet van de wereld’ (Jh 15:19; 17:14, 16). 
Daar zijn wij het zout en het licht. Daar kunnen wij bezig zijn met Gods missie.31 
 
Wij zijn allemaal geworteld in Christus en voor ons allemaal geldt dat alles wat wij denken, 
doen, zeggen vol hoort te zijn van Hem. Daarmee zijn allemaal toegerust voor Gods missie. 
Daarmee zijn wij allemaal in staat gesteld om tot zegen te zijn in onze omgeving. Wat een 
geweldige boodschap: de Heer Jezus Christus die in alle dingen in de hemel en op aarde de 
eerste plaats inneemt, woont in ons en wij mogen Hem zichtbaar maken op de plaatsen waar 
wij gesteld zijn. Laten we in Hem wandelen, laten we alles wat wij denken, doen, zeggen uit 
Hem ‘trekken’, door met Hem bezig te zijn, door ons aan Hem te spiegelen, door van Hem te 
leren. Als er dingen in ons leven nog niet op orde zijn, dan steekt er een wortel in verkeerde 
grond. Laten wij die slechte vrucht wegsnijden (denk aan de Landman in Jh 15) en laten wij 
die wortel opnieuw of voor het eerst in de Heer Jezus steken, zodat alles wat uit ons 
voortkomt, ten diepste uit Hem voortkomt. 
 

                                                
31 De Bijbelse missie, C. Wright (p 249-250) 


