
26 mei 2019
zondagochtend

Maarn



het weekend-thema: 
SAMEN MET CHRISTUS

zeven historische feiten
waarin wij één zijn met Christus:

1. met hem gekruisigd (Rom.6; Gal.2 & 6);
2. met hem gestorven (Rom.6 &7; 2Kor.5; Gal.2; 

Kol.2 & 3);
3. met hem begraven (Rom.6; Kol.2);
4. met hem opgewekt en levendgemaakt

(Rom.6,7; Gal.2; Ef.2; Kol.2 & 3);
5. met hem in de hemel gezeten (Ef.2)
6. met hem verborgen (Kol.3);
7. met hem geopenbaard in heerlijkheid (Kol.3).



in al Paulus' brieven:
samen met Christus gestorven en opgewekt

Alleen in de gevangenis-brieven 
ook samen met Christus…

▪ gezeten in de hemel
▪ verborgen met hem
▪ straks: geopenbaard wordend met hem

Deze waarheid is exclusief 
voor het lichaam van Christus (de ekklesia) vandaag!



Kolosse 3
1 Indien jullie dan 
samen werden opgewekt met de Christus, 
zoekt de dingen omhoog, 
waar de Christus is, 
gezeten aan de rechterkant van God.
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zoekt de dingen omhoog, 
waar de Christus is, 
gezeten aan de rechterkant van God.

waar vinden we "de dingen omhoog"?
in de Schriften!!
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1 Indien jullie dan 
samen werden opgewekt met de Christus, 
zoekt de dingen omhoog, 
waar de Christus is, 
gezeten aan de rechterkant van God.

zie de Hebreeën-brief >



Hebreeën 8

1 De hoofdsom nu 
van de dingen die gezegd worden is: 

wij hebben zulk een hogepriester 
die is gaan zitten

aan de rechterzijde
van de troon van de majesteit in de hemelen,

2 een bedienaar van de heilige dingen 
en van de ware tent…

over Mozes, Jozua, de tabernakel,
Melchizedek, enz. enz.



Kolosse 3
2 Bedenkt de dingen omhoog, 
niet de dingen op de aarde,

= terwijl je ‘op aarde bent’
• in alle aardse verhoudingen en 

situaties (zie vervolg Kolosse 3)



Kolosse 3
2 Bedenkt de dingen omhoog,
niet de dingen op de aarde,  

inclusief de… 
• filosofieën, tradities (:8)
• praktijken (“de leden die op de aarde 

zijn” (:5) 



Kolosse 3
3 Want jullie stierven
en het leven van jullie is verborgen, 
samen met de Christus in God.  

nl. met Christus
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3 Want jullie stierven
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alles in de huidige 'huishouding' is verborgen
• geen 'bug' maar ontwerp
• te vinden in de Schrift >

➢ Jozef in de gevangenis
➢ Mozes in Midian
➢ Jefta in het land Tow
➢ David in Adullam



Kolosse 3
4 Wanneer dan ook de Christus 
openbaar gemaakt zal worden, 
jullie leven, 
dan zullen ook jullie 
samen met Hem 
openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.

... op de derde dag...!
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4 Wanneer dan ook de Christus 
openbaar gemaakt zal worden, 
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"alle heiligen met Hem"; Zach.14:4,5
wie zijn dat…?



Kolosse 3
5 Doodt dan de leden die op de aarde zijn: 
hoererij, onreinheid, hartstocht, 
kwade begeerte en de oplichting, 
dat is afgodendienst. 

de leden op aarde 'dóden'?
NBG51; St.Vert. "doodt dan..."

maar dan bedenk ik tóch weer 
wat op de aarde is...



Kolosse 3
5 Versterf dan de leden die op de aarde zijn: 
hoererij, onreinheid, hartstocht, 
kwade begeerte en de oplichting, 
dat is afgodendienst. 

woord (Str.3499) komt 3x voor in NT
beide andere keren (Rom.4:19 en Hebr.11:12) 
vertaald met 'verstorven'

versterven = 'overlijden als gevolg van het 
niet toedienen van vocht en voedsel'

hier: geen voeding & aandacht geven aan...
want: bedenk wat boven is…!


