
 

 

HOOFDSTUK 1 

 

Paulus kondigt zich in zijn inleiding aan, als apostel, 

want te Kolosse kenden ze hem nog niet. Paulus had 

zijn apostelschap niet aan zichzelf te danken, want na 

al wat hij had gedaan tegenover de christenen, zou 

hij hebben gezwegen. Er was geen streven bij Paulus 

om eerzuchtig apostel te worden. Paulus werd zelf 

door Jezus geroepen en aangesteld als apostel en 

prediker, en dit niet te Jeruzalem, door de andere 

apostelen.(1,2).  

Een apostel is een speciaal gemachtigde boodschapper 

en duidelijk aangesteld door God zelf. Ook Jezus koos zelf 

Zijn twaalf apostelen. Paulus werd dus geen apostel door 

zijn theologische studies of door het behalen van een 

soort aposteldiploma! 

 

HOOP 

Paulus deelt mede dat hij voor hen bid, want hij hoorde van de bekeringen en 

hun geloof en hun liefde onder elkander. De apostel wijst naar de “echte”hoop 

die er voor hen is in de hemel. De blijde boodschap was toen al een 

verwachting om na ons sterven, bij God te mogen wonen. (Joh.14:2)Het is de 

hoop die de liefde en geloof in de gemeente ondersteunen. Al het mooie dat de 

wereld te bieden heeft is nooit te vergelijken met de hemelse heerlijkheid, en 

een hemels lichaam, en een hemels eeuwig leven. (5).  

(Kolosse bekend voor zijn halssnoeren) 

Wie veel van deze wereld verwacht en hoopt, zal 

een bittere teleurstelling krijgen. 

Onze welvaart dreigt vandaag verloren te gaan.  

Het christelijke geloof groeide enorm en overal, een 

echte opwekking.  

Jak 4:4  Overspeligen, weet gij niet, dat de 
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vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der 

wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand 

van God.  

 

De christenen te Kolosse kregen opnieuw een 

vaste hoop, ze hoorden van een opstanding 

der doden. Dat gaf echte zin aan het aardse 

leven. (foto rechts:gevonden in Kolosse) 

Op aarde worden er veel luchtkastelen 

gebouwd, en veel verwachtingen vallen in het water. Vandaag beleven wij een 

soort leven van, profiteer van alles wat in je macht ligt in deze wereld, want 

morgen ben je dood, en is alles voorbij.  

De mensen te Kolosse kwamen tot geloof en leerden het evangelie van 

Christus kennen. De genade Gods werd hen uitgelegd. In Kolosse is Paulus 

hoogstwaarschijnlijk nooit geweest. 

(7) Een andere dienstknecht van de Heer, Epafras had daar waar hij woonde het 

evangelie gepredikt en de Here zegende en er ontstond daar een 

huisgemeente. 

Epafras betekent “lieflijk”. Deze broeder deed zijn naam eer aan, hij ging op 

bezoek bij Paulus toen deze gevangen werd gehouden te Rome. 

Ook Philemon woonde in de stad Kolosse, vandaag “Honaz” 

genoemd. 

(9). De apostel deed een oproep tot gebed voor Epafras en de 

jonge christenen. Ook de apostel had in die tijd zijn 

bekommernissen, net als wij. Zijn zorg was dat Epafras het 

evangelie recht en met wijsheid zou brengen. Bijzonder ook 

geestelijk inzicht in het woord. Dat laatste is in onze dagen 

bijzonder van groot belang. Paulus was al bezorgd opdat er geen afwijkingen 

zouden komen van de Bijbel. In onze dagen zijn dwalingen schering en inslag, 

zoals Jezus had geprofeteerd. 

Geestelijk inzicht 

is geen kwestie van theologische kennis met beroepsdoeleinden,, maar van 

inzicht gegeven door Gods Geest in uitleg over het woord, om te komen tot een 

geestelijke wandel, met vallen en opstaan. 

Geestelijk inzicht komt pas na gebed. Het is eigenlijk kennis opdoen door 

ervaring in het dagelijkse leven, hoe God ons zelf leert. 

Theologie is veel weten over God en religie, geestelijk inzicht is door God zelf 

geleerd worden, terwijl men getuigt, terwijl men zijn werk doet, terwijl men 

onder de mensen actief is. Zo deed Jezus met Zijn discipelen ook. 

Wie bid er vandaag nog voor zijn leraars en predikers om geestelijk inzicht?  
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Het is niet zoals in de wereld, waarbij men “afgestudeerd” is en een job begint. 

(10) Het is duidelijk dat,  hoe meer Bijbelkennis men heeft, men ook 

vruchtbaarder kan zijn voor de Heer, door krachtig te getuigen, en een eigen 

heiligingervaring. Het is van belang telkens te weten wat God van mij wil. En in 

onze dagen het herkennen van dwaalleer, het onderscheiden van geesten. 

Paulus bidt ook opdat die jonge christenen te Kolosse, kracht zouden 

ontvangen om met geduld het onrecht in deze wereld verder met blijdschap te 

kunnen verdragen.(11) 

De apostel leert ook waarom een christen staande moet en kan blijven. 

Namelijk een christen heeft een vaststaande hoop, een toekomstverwachting. 

Een ongelovige heeft geen hoop meer….. 

Welke hoop en wie is onze hoop? 

Te weten dat: Te delen in de heerlijke en 

onvergankelijke erfenis, (1 Petr.1:4) wij zijn bevrijd uit 

de macht der duisternis, uit de macht van satan, van de 

tweede dood en hel. Zonden werden vergeven door 

Gods offer Jezus. Jezus is een beeld van de levende 

onzichtbare God! (15,16). 

Jezus de almachtige en schepper van alles. 

Daarom is de evolutietheorie van Darwin de 

grote leugen, een dwaling, die men sluw en 

listig wil opdringen om velen te misleiden. 

(2 Thess.2:11)  

(18). Christus is het hoofd van de gemeente!  

 

De gemeente is vergeleken met een levend lichaam, en dat wordt bestuurd 

door het hoofd, Christus.  Ook vandaag is dit nog zo, anders was de gemeente 

reeds lang van de aardbol verdwenen, en was er van het Bijbelse christendom 

geen sprake meer.  

(19) In Christus was alle volheid van het “God zijn” aanwezig. Opvallend 

hoeveel aandacht Paulus hier aan geeft. Vele dwalingen willen niet geloven dat  

God in Christus leefde! Jezus kon vergeven!. Jezus werd aanbeden, en liet dit 

gebeuren.(Mt.28:9,17) 

Mt 9:6  Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op 

aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed 

op en ga naar uw huis 

 Mr 2:7  Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan 

God alleen? 
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Christus bracht verzoening en vrede tussen God en 

de mens en de ganse schepping door Zijn offer. Er 

komt een nieuwe schepping en nieuwe mensen. (23)  

Deze toekomstige nieuwe mensen zijn alle christenen 

die: 

Standvastig staan in het Bijbels geloof, Sola Scriptura.  

Bij het standvastig blijven is hier bedoeld: zich niet laten afbrengen van de 

gezonde leer, door wat dan ook. Bv: Vandaag door het boek van Mijnheer 

Warren en vele andere eerzuchtige evangelisten. 

Die blijven vasthouden aan de christelijk hoop. De verwachting van de 

beloften, de opstanding van de christenen, de opname en geloof in de 

wederkomst van Jezus op aarde. Blijven vasthouden aan het fundament.  

 

Dit zal in de nabije toekomst zorgen voor nog meer scheuringen onder de 

christenen, namelijk, hen die het fundament zullen vasthouden en anderen die 

het fundament zullen verlaten, onder politieke druk in samenwerking met 

staatskerken, om een nieuwe wereldkerk te 

vormen. Het Europees parlement zoekt om alle 

fundamenteel geloof te verbieden door allerlei 

wetten van discriminatie te stemmen. 

In een staat in Amerika mogen de aalmoezeniers 

van de politie het woord “Jezus” niet meer 

gebruiken. Ook Joh.14:6 mag niet meer! Jezus 

zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de 

Vader dan door Mij. 

 

1Co 3:11  Want een ander fundament, dan dat er ligt, 
namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 

 

 (24) De apostel kan zich verblijden, al  zit hij gevangen omwille van het 

evangelie, omdat hij mensen bij de Heer bracht en ze tot geloof kwamen. Wie 

mensen bij de Heer brengt zal zich verblijden en lijden, nadeel ondervinden, 

zijn werk verliezen, onrecht worden aangedaan omwille van zijn geloof enz. 

(26) De apostel is blij om alles te mogen uitleggen wat zolang is verborgen is 

gebleven. Hij spreekt hier over een geheimenis, iets wat God nu duidelijk laat 

zien, wat voor hoop er is voor de mensheid. 

Christus is een geheimenis, een mysterie, maar valt te ontdekken voor ieder 

mens die wil luisteren en Hem wil ervaren.(27) 
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Christus is de hoop der heerlijkheid!  Onder heerlijkheid mogen wij begrijpen 

de heerlijkheid van het toekomende hemelse leven dat is gepland.  

Wij verwachten een verheerlijkt lichaam dat niet kan sterven, niet kan ziek zijn, 

zonder enig gebrek, niet kan lijden, enz. 

Bij God zelf mogen leven in het nieuwe Jeruzalem, een totaal nieuwe 

schepping.  

 

Opb 22:5  En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp 

of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als 

koningen heersen in alle eeuwigheden.  

(28) Paulus schrijft duidelijk dat wij geen theorie verkopen, maar Christus 

verkondigen, en de mensen met Hem in aanraking brengen. Dit doen wij door 

te zeggen en uit te leggen wat Christus leert. 

Om hen in de eerste plaats Christus te leren kennen. Niet om hun problemen 

direct op te lossen als ziekte of andere zorgen. Het valt op dat Paulus zo 

Christus centraal stelt in zijn eerste hoofdstuk, dit wijst erop dat deze 

huisgemeente nog zijn jong is. 

 

(29) Dit is mijn leven schrijft Paulus, het is Christus die in mij werkt om dit 

allemaal te doen en voor Hem te werken als een liefdeslaaf. Paulus had de 

werking van de H.Geest in hem ervaren, vandaar zijn er ook genezingen en 

krachten geweest die zijn apostelschap bevestigden. 

HOOFDSTUK 2 

 

 (1)Paulus laat weten dat hij voor hen een gebedstrijd voert. 

Voor hen die te Kolosse wonen en te Laodicea, en al die 

nieuwe christenen die hij nog nooit zag. Wij mogen gerust 

het voorbeeld van de apostel volgen, en bidden voor hen 

die nog jong zijn in het  geloof. Paulus was toen al bezorgd 

voor de dwalingen die kwamen vanuit Laodicea. Vandaag 

is het van kwaad tot erger gekomen met de dwalingen, zo 

zijn er verschillende denominaties, die scheiding brengen onder de 

Bijbelgelovige christenen. Waakzaamheid over de rechte leer is er niet meer, bij 

alle herders. Het zwakste van een schaap is precies het afdwalen van het 

rechte pad. Men heeft moeite om de goede Herder in het oog te houden, dit is 

Het woord vast te houden, sola scriptura! 
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(2,3) De apostel beschrijft hier drie belangrijke punten die een gemeente van 

Christus moeten ondersteunen:moed,liefde en inzicht. 

-Moedig zijn en de liefde onder elkander bewaren. Deze liefde, is een liefde tot 

de rechte leer, uit Gods woord, dit is het wat christenen aan elkander kan 

binden en een blijvende eenheid  kan vormen. Liefde is de wil des Vaders 

proberen te doen. Deze liefde is geen humanisme, of gezellig samen zijn als in 

een voetbalclub! Het is een opofferende liefde om elkander te verdragen. Een 

gemeente is ook geen organisatie als een NV, VZW, of vereniging van dit of dat, 

dit past wel bij staatskerken! 

-Volledig inzicht krijgen in de geestelijke rijkdom en verborgenheid van God, 

namelijk Christus.  In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis, dit wil 

zeggen dat een mens alles kan weten wat nodig is om gelukkig te zijn in zijn 

aardse leven, door te luisteren naar God. Deze wetenschap komt er slechts 

door de weg van de Liefde te volgen. Wereldse wetenschap is enkel op het 

verstand gericht, en heeft andere doelen.  

(4)  Paulus geeft deze raad, opdat men zich niet vlug zou laten verleiden door 

leringen die afwijken van Gods woord. (Openbar.3:11) 

 

(5) Een opmerking is dat de christenen te Kolosse orde hadden in de gemeente 

en een gehechtheid aan het woord. De christenen van deze huisgemeente  

waren Bijbelgetrouw, dat verheugde Paulus. Hij wijst hen op de goede weg 

verder te gaan, door Bijbelkennis en een Bijbelgetrouwe levenswijze.(6) 

“geworteld en opgebouwd”  Om Gods woord goed te begrijpen vraagt dit 

studietijd en ervaring in het dagelijkse leven.  

De wortels van planten vragen tijd om te groeien, en zoeken met kracht om in 

de grond te boren, en de plant standvastig te maken. Standvastig maken is 

funderen, een vast fundament leggen. 1Co 3:11  Want een ander fundament, 

dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 

ONS FUNDAMENT 

Gods woord is ons fundament, en vandaag zoekt men om alle “fundamenteel” 

geloof te verbieden.  

Op deze wijze zoekt men de Bijbel als een gewoon boek te klasseren, en alle 

religies onder eenzelfde filosofische gedachte brengen! 

De gemeente groeit door de werking van de H.Geest.(Hand.9:31). 

(8)   Ziet toe, dat niemand u medeslepe!  De Kolossers krijgen een 

waarschuwing te horen, al zijn ze nog jong in het geloof. Dit wijst erop dat er 

ook hier reeds een gevaarlijke misleidende wind woei. 

Opgelet voor:  
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Wijsbegeerte of filosofie, onkruid in je hof! 

Zoals bijvoorbeeld de filosoof Pythagoras, waar hij 

buiten de wiskunde ook leerde dat de ziel 

onsterfelijk was, en er ook een 

reïncarnatie bestaat, waarbij de 

mogelijkheid bestaat dat een 

mens als dier zou kunnen 

herboren worden. Vandaar dat men in India ook geen dier zal 

slachten. Men kent er de heilige koe.(Foto) 

Vandaag onderwijst men de evolutietheorie, welke een 

antichristelijke leer is.  Met sluwe meeslepende woorden 

worden mensen fabels en legenden geleerd. 

Paulus kende al de filosofen uit zijn tijd, en toont aan dat hun wortels 

traditioneel en heidens waren. Ook waren er Joden die de wet wilden 

benaderen met behulp van de Griekse filosofie, zo ontstonden gevaarlijke 

dwalingen. 

Ook het katholicisme is doorweven van allerlei filosofie aangeleerd in de 

seminaries!  

Het zijn allemaal maar wereldse gedachten schrijft de apostel. 

Zo noemt Josephus Flavius, de Farizeeën,Sadduceeën en Essenen drie 

soorten filosofen. (9)  De reden om al deze filosofie af te wijzen, is dat in 

Christus alle leer en wijsheid  goddelijk is!  Christus was God op aarde! 

(lichamelijk). Door enkel te geloven in Christus hebben wij alle nodige 

wetenschap voor het leven. 

Een christen is in staat gesteld om goed onderscheid te kunnen maken,door 

Hem die alle macht heeft over elke overheid en machthebber.(10). 

(11) U bent besneden, maar niet met mensenhanden schrijft Paulus, neen, u 

bent besneden door Christus. Hij bedoelde: Bij de Joden werd “vlees” 

afgesneden, en bij de christenen wordt het “vleselijk denken” geleidelijk aan 

weggesneden door werken van God, vruchten van God, Godsvrucht. 

 

(12) Uw doop zal u herinneren schrijft Paulus, 

uw oude denkwijze of levensbeschouwing 

werd met Christus begraven. U bent opgestaan 

met nieuwe gedachten, door een ingrijpen van 

God, zoals ook Christus is opgestaan. 

Zo bent u allen ook tot geestelijk leven 

gekomen. U was dood door uw zonden, 

ongerechtigheden en uw onbesnedenheid.  

Jes 59:2  maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u 

en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij 

niet hoort.  
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(13) Het moet duidelijk zijn dat wie tot geloof komt, dit slechts enkel kan 

gebeuren door een persoonlijk  ingrijpen van God zelf.  God vergaf alle 

zondeschuld, door het offer van Christus in onze plaats.(14) Onze schuldbrief 

of obligatie, onze zondeschuld werd weggenomen, het werd aan het kruis 

genageld. Zonder bewijs van schuld kan men niemand veroordelen. Er zit hier 

wel een toespeling naar het nagelen. Bevelschriften  (inzettingen) werden op 

openbare plaatsen aan een hout genageld, zodat iedereen het kon weten 

wanneer een bevel een einde nam. 

(15)   Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld 

en zo over hen gezegevierd. 

Onder deze overheden en machten kunnen wij ongetwijfeld de demonische 

machten verstaan. Zij die de zondaar konden aanklagen vanwege hun zonden. 

Aangezien het zondeschuldbewijs is weggenomen en genageld aan het kruis, 

kunnen zij geen enkele christen meer aanklagen om veroordeeld te worden. Ze 

zijn nog steeds actief, en hebben nog steeds invloed, bijzonder op 

ongelovigen. 

1Pe 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als 

een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 

Opb 12:12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de 

aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, 

wetende, dat hij weinig tijd heeft. 

 

“weinig tijd” is de eindtijd waarin wij nu leven. De duivel en zijn machten weten 

dat zijn oordeel komt. Hij wil zoveel mogelijk mensen sluw misleiden, liefs 

zoekt hij massasamenkomsten en valse leraars uit, om zijn doel te bereiken. TV 

is zijn geliefd instrument. 

(16) Daarom schrijft Paulus laat je niet opnieuw 

de wet laten opleggen, hetzij de spijswetten of 

het vieren van bepaalde feesten. Hier proeven wij 

dat daar ook Joodse tegenstand was, van hen die 

de “wet” en de “ceremonieën” predikten en niet 

Christus. (18)  

 

Engelendienst en bijgeloof 

Opnieuw een waarschuwing over andere vormen van misleiding, laat je 

overwinningsbeker niet ontnemen door schijnchristelijk bedrog. Hij spreekt 

over  “ behagen in (verkeerde of slaafse) nederigheid”.  Deze misleiders 

scheppen behagen in nederigheid en engelendienst.  
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Onder engelendienst begrijpt Paulus, hun openbaringen en visioenen die ze 

van gevallen engelen ontvangen, tijdens hun on-Bijbelse, godsdienstige en 

religieuze kerkdiensten. Ze zagen als ‘t ware gezichten. Zo komt opnieuw 

vandaag het Sjamanisme te voorschijn. De ogen dichtknijpen en wachten tot 

men beelden ziet. 

 

Jer 23:32  zie, Ik zal de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het 

woord des HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens 

en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; 

zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des HEREN. 

 

Engelendienst of engelenverering kan evengoed te maken hebben met 

verschijningen van demonen, en aanbidding welke ze veroorzaken, 

gebeurtenissen zoals Mariaverering in Lourdes, Fatima, enz. 

De misleiders(-sters) in Kolosse werden hoogmoedig en stelden zich boven 

andere gelovigen. (19) Ze hielden zich niet correct aan de Bijbel!  Ze houden 

zich niet aan het hoofd, Christus, er is geen verbondenheid meer. Ze verdragen 

tevens geen Bijbels gezag meer en hebben een vleselijke gezindheid. 

Toch begrijpen wij dat Paulus niet het bestaan van “echte” visioenen bestrijdt, 

maar hij kent ook de valse openbaringen. Ook hij had visioenen door Gods 

Geest!  

(20,22) Indien u allen christen bent geworden, laat u dan geen nieuwe 

wetten,tradities, opleggen aangaande het eten, zoals wij destijds, als 

voorbeeld: het verbieden van vlees te eten op vrijdag, het gebruik van gewijd 

water, allerlei wijdingen, enz.  De gevolgen van deze tradities zijn nog steeds te 

zien, vele beenhouwers zijn gesloten op vrijdag, door de macht der traditie! 

(23) Paulus noemt dit alles te samen een eigengemaakte godsdienst met eigen 

kerkelijke wetten als boetedoening, zelfkastijding, kloosterregels, en rituelen. 

Een waardeloze aanbidding om zichzelf te behagen! 

Zo ontstonden de kloosters met alle hun eigen menselijke regels. 

De Italiaanse kluizenaar Benedictus kreeg heel veel volgelingen. Hij stelde in 529 voor hen 

een kloosterregel op. Vanaf de Karolingische periode (8e-9e eeuw) werd de regel van 

Benedictus in steeds meer abdijen toegepast 

Het getal zeven is heilig (zie ook Psalm 118,164). Daarom gaan monniken zevenmaal per 

dag bidden in de kerk. Ook ’s nachts staan ze op, om onze Schepper te loven (Regel van 

Benedictus, hfdst. 16).  

 Van Pasen tot 1 oktober zullen de monniken handwerk verrichten van 7 tot 10 

uur (Regel, hfdst. 48).  
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Het klooster moet, indien mogelijk, zo ingericht worden dat al het noodzakelijke 

ter plaatse is : water, een molen, een tuin en een bakkerij. Zo hoeven de 

monniken het klooster nooit te verlaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 

HEMELS OF AARDS DENKEN? 

 

(1,3)  Paulus begint dit hoofdstuk, met een “Indien”, een voorwaardelijke vorm. 

Velen noemen zich christenen, maar de apostel gaat dan een opdracht geven of het 

verlangen van een christen stimuleren. 

“Zoekt” de dingen die boven zijn. Hij raad de mensen aan om alles wat met de  

hemel verband houdt, te onderzoeken te speuren en te ontdekken. Zijn vraag is 

gericht naar alle christenen!    

“Bedenk” die dingen, die dingen waarover Jezus en de profeten spraken. Benader 

Gods woord met geestelijk gezond verstand, en zoekt om al die dingen te begrijpen. 

In de hemel ligt onze toekomst, en het leven op aarde is al zo kort. 

Bedenk niet de dingen die op aarde zijn, daarmede bedoelde 

Paulus, geeft weinig aandacht aan de dingen die aards zijn, 

zoals hij schreef in vorig hoofdstuk, engelenverering, heidense 

wijdingen, wereldse tradities enz. 

Je bent voor de wereld gestorven, je bent als dood voor de 

aardse dingen. Het vechten om steeds hoger te geraken op de 

sociale ladder verdwijnt, meer en meer eer en macht zoeken, rijker willen worden, 

aanzienlijk willen zijn,  dit zijn dingen die de ware christenen niet verder bezielen! 

Gij ligt in Gods handen nu, maakt Paulus hen duidelijk. 

(4) Wanneer Christus komt in heerlijkheid, zullen wij met Hem zijn. Dan is de tijd van 

de ware christenen gekomen. Met Christus regeren, in een theocratisch, christelijk 

wereldrijk. 2Ti 2:12  indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen 

heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; 
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WEET WAT JE NIET MEER MAG DOEN 

(5-11) 

Zijt niet bezig met de aardse dingen, en daarmede bedoelt de apostel de volgende 

onderwerpen, die men uit zijn leven zal bannen. 

Hoererij:  Ga niet meer vreemd, doe geen overspel, Spr 6:32  Wie overspel pleegt 

met een vrouw, is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde. 

Op De eerste plaats is hier een letterlijke hoererij bedoeld, porno, alle seks buiten het 

huwelijk,  enz. 

Eze 23:30  Dat zal men u aandoen wegens uw overspel met de volken, omdat gij u 

verontreinigd hebt met hun afgoden. 

Een christen zal geen afgoden dienen, precies zoals God het ook Zijn volk Israel 

verbood. Allerlei godsdiensten met afgoderij zoals beelden, zelfmarteling, het 

aanbidden van engelen en heiligen, en alles wat een mens van God wil afhouden. 

 

Onreinheid en hartstocht: Hier is sprake van sexuele onreinheid. Alle vorm van 

tegennatuurlijke seks is verboden, alle ongeoorloofde 

erotische activiteit.  Homofilie, incest, bestialisme enz. Het 

Griekse woord ( akatharsia) betekent, onrein, vuil, en 

besmettingsgevaar. Efe 5:3  Maar van hoererij en allerlei 

onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake 

zijn, zoals het heiligen betaamt, 

 

Boze begeerte en hebzucht: Een sterk verlangen, naar alles wat verboden is. Bv. 

Een groot verlangen om rijk te worden, verslaafd aan kansspelen, lotto, weddingen, 

enz. Het is in feite meer willen hebben ten nadele van een ander, en dit is een 

ongezonde gedachte. 

Het zijn allemaal dingen die je van God kunnen afhouden, het is afgoderij. 

Al deze dingen zullen door God worden afgestraft! Die tijd is nabij.(6) 

Paulus roept verder op om oude zondige praktijken en gewoonten te stoppen. 

Wees niet te vlug kwaad, laat kwaadsprekerij na, en leugens. Spot niet verder met 

God. Onder vuile taal dient men te begrijpen, schandelijk, verwijten, vervloeken, 

uitschelden, vuilbekkerij enz. 

Mt 15:11  Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de 

mond uitkomt dat maakt de mens onrein. 

Paulus laat begrijpen dat hun leven veranderd is, en zij nu niet meer kunnen doen 

zoals ze vroeger gewoon waren, een christen is een nieuwe schepping en moet 

groeien van kind naar geestelijke volwassenheid. 

Gij hebt de oude mens afgelegd. U hebt uw oude klederen afgelegd, doopklederen 

aangetrokken als teken van een nieuw leven. Klederen zijn een beeld van het 

menselijk gedrag en er geen verschil meer tussen Jood of Griek! 
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Het gedrag van een christen is te zien aan zijn klederen, en dienen op tijd gewassen! 

en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.1 Joh.1 

 

Opb 3:4  Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben 

bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. 

Opb 3:5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn 

naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor 

mijn Vader en voor zijn engelen. 

WAT GOED IS OM TE DOEN 

 

(12-15)  Klederen kunnen veel zeggen over iemand, zonder dat u hem kent. Zo wijst 

Paulus erop dat ze nieuwe klederen dienen aan te trekken: hij begint met een 

barmhartige houding, dan goedhartigheid, oprechtheid en welwillendheid. 

Zachtmoedig en vriendelijk. Nederigheid en geduld is nodig. Zo kan een christen zich 

opmerkelijk kleden. 

Elkander vergeven en verdragen, dit doen ter wille van Christus, dit zijn 

geloofswerken, dit is de liefde die een gemeente samenbindt. Onder christenen 

mogen er geen veten zijn.   

De vrede van Christus regeert in uw harten. Onder “regeren” is te begrijpen dat men 

als scheidsrechter dient op te treden in ons denken. De liefde in een gemeente 

betekent niet dat men de zonde mag toelaten, dat zou geen vrede maar  scheuringen 

en problemen veroorzaken. 

ZOALS JEZUS 

 

(16-17) De apostel verlangt dat er een 

gezonde Bijbelkennis bestaat onder al de 

christenen, bijzonder de jonge christenen 

in deze huisgemeente te Colosse. (Foto: 

Honaz, het huidige colosse). 

Bijbelstudies zijn van groot belang, 

bijzonder in onze dagen. Ze zijn er nodig 

omdat er ook goede geestelijke 

gesprekken kunnen uit voortvloeien, en 

men elkander aan het denken zet. 

Bemoedig en leert elkander tijdens de 

samenkomsten. Zingt en dankt Hem. Wij kunnen elkander leren verdragen, elkander 

leren lief te hebben, bijzonder die broeder of zuster waar je moeite mee hebt. 
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GEZINSPLICHTEN  EN GEDRAG IN HET SOCIAAL LEVEN 

 

(18-24)  De onderdanigheid van de vrouw aan de man. Het 

Grieks hiervoor gebruikt was tweevoudig gebruikt. Het eerste 

was als een militair bevel. Het tweede gebruik van dit woord is 

belangrijk, want het werd gebruikt in de burgerij als : 

ondergeschikt zijn om te kunnen samenwerken. De man moet 

ook samenwerken, maar heeft het laatste woord. Onderdanige 

vrouwen zijn in de Here welgevallig, in de wereld is dit precies 

omgekeerd. 

De man moet liefhebben en niet ruw zijn. Met ruw zijn is bedoeld dat de man geen 

smart of bitterheid mag veroorzaken bij vrouw en kind. Vrouwen en kinderen zijn 

gevoeliger, en hier dient de man rekening mee te houden. 1Pe 3:7  Desgelijks gij, 

mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst 

haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat 

uw gebeden niet belemmerd worden. 

Het belemmeren is hetzelfde werkwoord dat men gebruikt bij het omhakken van 

bomen.  

Kinderen dienen te gehoorzamen aan de ouders, zoals de Heer wil. Wanneer 

ouders niet eensgezind zijn, heeft de man het 

laatste woord. God kent zeer goed de 

zwakste punten bij de man en de vrouw. 

(21). De vaders mogen niet prikkelen. Dit 

prikkelen betekent dat ze niet meer mogen 

eisen dan wat ze aankunnen. Onnodig 

straffen. Wanneer kinderen op school doen 

naar hun vermogen is dat voldoende. Meer 

eisen of straffen kan leiden tot depressie! 

 

Ook op het werk dient men de werkleiding te aanvaarden, ook van de goddeloze 

baas, zolang dit niet indruist  tegen God woord.  

Laat die gehoorzaamheid niet komen uit een verkeerd hart, namelijk om mensen te 

behagen en uit eigenbelang. Gehoorzaamheid dient er te zijn omdat de Here het zo 

wil. Het zien op Jezus is hier van groot belang om stand te houden en te volharden. 

 

De apostel wijst opnieuw naar de erfenis die de christenen staat te wachten, en dit is 

veel belangrijker dan al het aardse. 

Wanneer men u onrecht aandoet , denkt eraan schrijft Paulus, dat alle onrecht zal 

worden gestraft. In het laatste oordeel, dat enkel bestemd is voor de ongelovigen, is 

er geen partijdigheid of onderscheid tussen rijk of arm, baas of knecht, president of 

burger! 
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HOOFDSTUK 4 

 

De apostel gaat door met nog enkele geestelijke richtlijnen. (1) Hij roept de 

christelijke werkgevers op om eerlijk en rechtvaardig om te gaan met hun werkvolk.  

Ze dienen op tijd te worden betaald, en niet onder de prijs. Zeker geen misbruiken, of 

handelingen laten doen, die ingaan tegen alle Bijbelse principes. Wij vinden een 

voorbeeld van de apostel, waarin hij 

optreed tegenover Filemon, als een rijke 

christelijke werkgever. 

In de brief aan Filemon wijst Paulus erop, 

de weggelopen slaaf, Onesimus, welke nu 

bij hem is, opnieuw in dienst te nemen, 

maar nu als een broeder in de Here, en 

niet meer als slaaf.  

Bij Filemon te Kolosse was er ook nog een huisgemeente. Hij had een groot huis en 

kon de mensen erin onder brengen. Dit wijst erop dat er een andere goede 

verstandhouding moet zijn geweest onder de christenen. Het was helemaal anders 

dan in de wereld. 

Problemen en onrechtvaardigheden op het werk kunnen zich zeker voordoen. In de 

wereld kunnen mensen naar de arbeidsrechtbank stappen om hun recht op te eisen. 

Onder christenen dient dit anders te gebeuren. 

 

4  Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting 

nemen, die in de gemeente niet in tel zijn? 5  Ik zeg het om u te beschamen. Is 

er dan bij u geen enkel wijs man, die uitspraak zal kunnen doen tussen 

broeders? 6  Zoekt nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij de 

ongelovigen? 7  Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen 

elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij 

u niet liever te kort doen? 8  Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en dat 

aan broeders. 9   Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods 

niet beërven zullen? (1 Cor.6)  

 

De apostel leert dat de christenen moeten kunnen recht spreken onder elkander in 

de gemeente. Christenen onder elkander stappen niet naar een rechtbank, om hun 

gelijk te halen. Paulus wijst erop dat er van de ongelovige niets te verwachten valt. 

Het is al een verloren zaak om daaraan te beginnen en het kost veel verloren geld. 
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Het is nog beter onrecht te verdragen, dan de naam van 

Christus in een kwaad daglicht te stellen onder de 

ongelovige wereld. 

Men moet beseffen leert Paulus, dat ongelovige, rijke bazen 

zeker niet naar de hemel gaan. Let op de rijke en de arme 

Lazarus! 

Hij wijst naar de werkgevers die beweerden een 

Bijbelgetrouw christen te zijn, ook een Baas te hebben in de 

hemel, die zal oordelen en rechtspreken! 

OPEN DEUREN 

 

(2,4) Paulus schrijft en waarschuwt opdat het persoonlijk gebedsleven niet zou 

verzwakken. Wij mogen ons nooit laten ontmoedigen, door omstandigheden. Paulus 

zat zelf in gevangenschap, huisarrest.  

Hij vraagt geen speciaal gebed voor hemzelf, al is dit goed, maar hij vraagt speciaal 

gebed  voor “open deuren” bij de mensen. God kan de deuren van mensenharten 

open maken.  

 

Vandaag staan de mensen helemaal niet meer open voor het evangelie, want we 

leven als in de dagen van Noach. Wij leven in de jaren die voorafgaan aan de 

komende oordeelsjaren.  

Toch dienen wij te bidden voor open deuren. Het is de Here die open deuren kan 

geven.  

Hnd 14:27  En daar aangekomen, riepen zij de gemeente bijeen en gaven 

verslag van al wat God met hen gedaan had, en dat Hij ook voor de heidenen 

een deur des geloofs had geopend. 

Wij moeten dus ook bidden om in de mogelijkheid te worden gesteld om te getuigen. 

Het is genade iemand voor de Heer te mogen brengen. Als je nog nooit iemand voor 

de Here mocht brengen dan is het tijd te bidden erom! 

Onverwacht kun je soms met mensen in contact komen, als gevolg van uw bidden. 

Bidden en vergeten is zonde. 

 

12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het 

gebed, 13  bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de 

gastvrijheid.(Rom.12) 

   

Ook aan de Romeinse christenen schreef Paulus, om te volharden in het gebed, en 

ook om zich in te spannen op de gastvrijheid. Deze gastvrijheid wijst in de richting om 

hun huizen open te stellen voor samenkomsten, zoals ook in Kolosse het geval was. 

(5) In dit vers leert Paulus hoe christenen dienen om te gaan met mensen die anders 

denken of een andere geloofsovertuigingen hebben. 
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Men moet elke gelegenheid te baat nemen of gebruiken om het evangelie te brengen 

zo leert de apostel.  

Ons spreken met “zout gekruid”!  

 

Mt 5:13  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, 

waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om 

buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. 

 

De apostel toont aan hoe er dient gesproken te worden. Zout is 

een materie welke als bewaarmiddel dient. Het tegengaan van het 

verderven van het eten. 

(6) Ons spreken moet ingaan tegen de zonde, tegen alles wat 

antichristelijk is, tegen de goddeloze principes, tegen de leugen als 

de evolutietheorie, tegen dwalingen als vandaag, enz. 

Waarschuwen voor de hel, maar niet omwille van geldzucht zoals 

in het verleden met een schandelijke aflaathandel!  

Men mag zich dus nooit schamen om te spreken in naam van Jezus. 

Iedere christen moet weten hoe hij moet antwoorden op de ongelovige, daarom is er 

Bijbelkennis nodig! De blijde boodschap is dan de genade! 

 

Lu 9:26  Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor 

hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn 

heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. 

SLOT VAN DE BRIEF 

 

(7-18) Dit is het slot van de brief, waarin vele groeten werden 

vermeld van andere christenen te Rome. Een zekere Tychikus 

zal tot hen komen en een en ander vertellen over de toestand 

van Paulus zelf.  Over zijn proces verteld Paulus geen woord in 

de brief, wellicht omdat zijn martelaarschap nadert. De naam 

Tychikus betekent “trouw”, een christen die trouw blijft ondanks 

alles wat er ook gebeurt in de dagen van de christenvervolging. 

Tychikus was een Romeinse  postbesteller, later in dienst van de 

apostel. Hier zal hij samen reizen met Onesimus, welke terug naar zijn baas te 

Kolosse zal gaan.  Onesimus betekent “nuttig”. Iedereen kan zich nuttig maken voor 

het evangelie! Onesimus is de weggelopen slaaf, hij vluchtte om troost bij Paulus in 

Rome!   Paulus vraagt Filemon om Onesimus te willen vergeven, en hem opnieuw in 

dienst te willen nemen.  
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 Groeten van Aristarchus, een christen uit Thessaloniki ook gevangen gezet, 

omwille van zijn geloof. Ook van de evangelist Marcus en een zekere Jezus, maar 

Justus (rechtvaardig)  genaamd, waren bij Paulus.  

 

Ook Epaphras (liefelijk) een zeer actieve medewerker van 

Paulus; Hij was ijverig voor de gemeente te Laodicea en 

Hierapolis (Heilige stad).(Foto markstraat Hierapolis)  Het is niet duidelijk of 

Epahras ook in gevangenschap werd gebracht of niet. In ieder 

geval is hij voorbeeldig met zijn ernstig gebedsleven en 

medeleven, welke opviel bij Paulus. 

 

Ook Dr.Lucas en Demas groeten hen.  

Demas verliet Paulus uit liefde voor de wereld, 

en wilde niet verder de vervolging verdragen, 

zoals hij dat nu nog zag bij Paulus te Rome. 

Hij doet de groeten aan de huisgemeente van 

een zekere Nymfas (bruidegom). Deze Nymfas 

is een broeder, en geen zuster zoals er 

sommigen dit willen aanwenden dat zusters ook 

leiding mogen hebben in een 

christengemeente. Het merendeel van de vertalingen spreken over “zijn” huis.  

DEZE BRIEF WERD OOK VOORGELEZEN TE LAODICEA 

 

Deze brief is ook gericht aan de gemeente te Laodicea! Te Laodicea was er dus ook 

nog een huisgemeente, welke Paulus respecteert. (Foto) Deze rivier met heet water 

vertrekt van bij Kolosse naar Laodicea, daar was het water lauw. Dit was het 

werkgebied van Epaphras.  Archipus 

(paardenfluisteraar) is de man die Bijbelstudie gaf te 

Colosse, Paulus vraagt hem om ijverig het werk  te 

volbrengen, waarvoor de Here hem riep. 

Door deze aangelegde waterpijp liep het water de 

stad Laodicea binnen; het water was lauw,  niet 

dorstlessend en aangenaam om te drinken in deze 

warme streken. Men spoog het uit! 

Het bevatte veel calcium en was toch gezond. Het water als beeld van het woord van 

God, maar hier had het weinig invloed op het dagelijkse leven van de  mensen  en 

christenen aldaar!  

Er was veel welvaart in deze stad, en deze wereldse welvaart maakte christenen 

lauw als het water.  Over deze gemeente Laodicea komt er ook het oordeel, net als 

in het opgehaalde visnet: wat is eetbaar en wat werpen we terug in zee! 


