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Kolosse 2
9 Want in hem woont 
al de volheid van de Godheid lichamelijk.

verwijzend naar :8

Kijkt uit, dat niemand 
jullie als buit meevoere door de filosofie 
en lege verleiding, 
overeenkomstig de traditie van de mensen,
overeenkomstig de elementen van de wereld
en niet overeenkomstig Christus. 



Kolosse 2
10 en jullie zijn compleet in hem, 
die het hoofd is 
van alle overheid en autoriteit.

hij is algenoegzaam!



Kolosse 2
11 In hem werden jullie ook besneden, 
in een besnijdenis
die niet met mensenhanden werd gedaan,
in het uitkleden van het lichaam van het vlees, 
in de besnijdenis van Christus,

De besnijdenis als type >
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Kolosse 2
11 In hem werden jullie ook besneden, 
in een besnijdenis
die niet met mensenhanden werd gedaan, 
in het uitkleden van het lichaam van het vlees, 
in de besnijdenis van Christus,

> geen ritueel



Kolosse 2
11 In hem werden jullie ook besneden, 
in een besnijdenis 
die niet met mensenhanden werd gedaan, 
in het uitkleden van het lichaam van het vlees, 
in de besnijdenis van Christus,

= zijn dood & opstanding!



Kolosse 2
12 samen met hem begraven wordend 
in de doop, 
waarin jullie ook werden opgewekt 
door het geloof 
van de inwerking 
van God die hem opwekte uit de doden.

doop = dood = graf



Kolosse 2
12 samen met hem begraven wordend 
in de doop, 
waarin jullie ook werden opgewekt 
door het geloof
van de inwerking 
van God die hem opwekte uit de doden.



Kolosse 2
12 samen met hem begraven wordend 
in de doop, 
waarin jullie ook werden opgewekt 
door het geloof 
van de inwerking 
van God die hem opwekte uit de doden.



Kolosse 2
13 Ook jullie, doden zijnde
voor de misstappen 
en de voorhuid van jullie vlees,
maakt Hij samen met hem levend, 
genade bewijzend aan ons met alle misstappen,  

want: met hem gestorven



Kolosse 2
13 Ook jullie, doden zijnde 
voor de misstappen
en de voorhuid van jullie vlees, 
maakt Hij samen met hem levend, 
genade bewijzend aan ons met alle misstappen,  

= qua afkomst buitenstaanders (Ef.2:11 e.v.)



Kolosse 2
13 Ook jullie, doden zijnde 
voor de missstappen 
en de voorhuid van jullie vlees, 
maakt Hij samen met hem levend, 
genade bewijzend aan ons met alle misstappen,  

aorist = tijdloos feit



Kolosse 2
14 uitwissend het handschrift tegen ons, 
met de officiële besluiten, 
dat tegen ons was. 
En hij heeft het uit het midden weggenomen, 
vastnagelend aan het kruis.  

Gr. cheirographon > een schuldbekentenis
> de wet van Mozes

> Israël had zich verplicht de wet 
van Mozes na te komen



Kolosse 2
14 uitwissend het handschrift tegen ons,
in de officiële besluiten, 
dat tegen ons was.
En hij heeft het uit het midden weggenomen, 
vastnagelend aan het kruis.  

"de besluiten" in Jeruzalem (Hand.15)?
waarin de natiën vrijgesteld werden 
van de wet



Kolosse 2
14 uitwissend het handschrift tegen ons,
in de officiële besluiten,
dat tegen ons was. 
En hij heeft het uit het midden weggenomen, 
vastnagelend aan het kruis.  

"dat" = het handschrift (enkelv.)



Kolosse 2
14 uitwissend het handschrift tegen ons, 
in de officiële besluiten, 
dat tegen ons was. 
En hij heeft het uit het midden weggenomen, 
vastnagelend aan het kruis.  



Kolosse 2
15 Hij kleedt de overheden 
en de autoriteiten uit, 
en stelt hen in vrijmoedigheid ten toon, 
daarin over hen triomferend.  

de verzegelde steen - weggerold!!!



Kolosse 2
16 Laat dan niemand jullie oordelen, 
in eten en drinken, 
of op het stuk van een feestdag, 
nieuwe maan of sabbatten, 

judaïseren (zie Galaten-brief)
later ook door 'christianiseren'...!



Kolosse 2
17 dingen, die een schaduw zijn 
van het komende, 
maar het lichaam is van Christus.

in zichzelf duister...
maar de contouren zijn licht!



Kolosse 2
17 dingen, die een schaduw zijn 
van het komende,
maar het lichaam is van Christus. 

het lichaam van Christus is niet
onderworpen aan de schaduwen

maar zelf het onderwerp!



Kolosse 2
18 Laat niemand jullie diskwalificeren, 
in gewilde nederigheid 
en ritualisme van de boodschappers... 

geen “engelenverering” (zie NBG51)
maar boodschappers 
die hun toehoorders willen ritualiseren 



Kolosse 2
18 Laat niemand jullie diskwalificeren, 
in gewilde nederigheid 
en ritualisme van de boodschappers,
in welke dingen hij intredend 
zogenaamd heeft gezien, 
terwijl hij opgeblazen wordt 
door het denken van zijn vlees,



Kolosse 2
19 en zich niet houdt aan het hoofd, 
van waaruit het gehele lichaam 
door contacten en banden wordt voorzien 
en verenigd wordend, 
groeiend in de groei van God. 

> Gr. 'haphe'
> 'hapto-nomie'

hapto > aanraken



Kolosse 2
19 en zich niet houdt aan het hoofd, 
van waaruit het gehele lichaam
door contacten en banden wordt voorzien
en verenigd wordend, 
groeiend in de groei van God. 

hoe voorziet het hoofd (=Christus) 
het lichaam?

door contacten en banden!



Kolosse 2
19 en zich niet houdt aan het hoofd, 
van waaruit het gehele lichaam 
door contacten en banden wordt voorzien
en verenigd wordend, 
groeiend in de groei van God. 



Kolosse 2
20 Indien jullie samen met Christus stierven 
aan de elementen van de wereld, 
waarom worden jullie dan, 
alsof jullie in de wereld leven, 
gedogmatiseerd? 

dat telt niet meer 
- daar is ons leven niet (3:3)



Kolosse 2
21 "Dat zou je niet aanraken, 
ook dat zou je niet proeven 
en ook daarmee zou je niet in aanraking komen." 



Kolosse 2
22 (dat zijn allemaal dingen 
die door verbruik vergaan, 
in overeenstemming met 
de instructies en leringen van mensen. 

wij zoeken het elders... 
nl. boven! (3:1)


