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Kolosse 2

15 Hij kleedt de overheden 
en de autoriteiten uit, 

en stelt hen in vrijmoedigheid ten toon, 
daarin over hen triomferend.  

= Christus (:8)
door God opgewekt uit de doden (:12)



Kolosse 2

15 Hij kleedt de overheden 
en de autoriteiten uit, 

en stelt hen in vrijmoedigheid ten toon, 
daarin over hen triomferend.  

St.Vert. uitgetogen
NBG51: ontwapend

CV: afstropen



Kolosse 2

15 Hij kleedt de overheden 
en de autoriteiten uit, 

en stelt hen in vrijmoedigheid ten toon, 
daarin over hen triomferend.  

de (door overheden en 
autoriteiten) 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 d.m.v. '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 = de ekklesia!
= niet onderworpen aan de schaduwen

maar het onderwerp van de schaduwen!



Kolosse 2

18 Laat niemand jullie diskwalificeren, 
in gewilde nederigheid 

en ritualisme van de boodschappers...

lett. 'neerwaarts-scheidsrechteren'
= als scheidsrechter beslissen tegen 
- de prijs ontnemen 



Kolosse 2

18 Laat niemand jullie diskwalificeren,
in gewilde nederigheid

en ritualisme van de boodschappers...

nl. door onderwerping aan... 



Kolosse 2

18 Laat niemand jullie diskwalificeren,
in gewilde nederigheid

en ritualisme van de boodschappers... 

'engelenverering' (NBG51)
maar boodschappers 
die hun toehoorders willen ritualiseren

> vormen, gebruiken, sacramenten  



Kolosse 2

18 ... in welke dingen hij intredend 
zogenaamd heeft gezien, 

terwijl hij opgeblazen wordt 
door het denken van zijn vlees,

nl. het ritualisme van de boodschappers 



Kolosse 2

18 ... in welke dingen hij intredend
zogenaamd heeft gezien, 

terwijl hij opgeblazen wordt 
door het denken van zijn vlees,

NBG51 'als ingewijde'
> esoterie = kennis voor ingewijden



Kolosse 2

18 ... in welke dingen hij intredend 
zogenaamd heeft gezien, 

terwijl hij opgeblazen wordt
door het denken van zijn vlees,

volume vs gewicht



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. 

zie eerder:
9 Want in hem woont 
al de volheid van de Godheid lichamelijk.
10 en jullie zijn compleet in hem, 
die het hoofd is
van alle overheid en autoriteit.



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. 

het hoofd voorziet het lichaam
nl. van voedsel > energie!



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' > haptomai
> 'hapto-nomie'

hapto > aanrakingen
> contacten



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. 

lett. samen-bindingen
middelen die dienen om aan 
elkaar te binden (verbanden)

> bindweefsels



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. sumbibazo, lett. 'samen-stappen'
elders: concluderen (Hand.9:22;16:10)

contacten en banden bewerken:
vereniging > liefde! 



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. 

het hoofd voorziet het lichaam
door contacten en (ver)banden

zodat men verenigd wordt
en het lichaam Goddelijk groeit


