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een bespreking van 
Kolosse 215 t/m 31



introductie en context

❑ Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis in 
Rome (Hand.2830; Kol.418);



introductie en context

❑ schrijft aan een ekklesia in het (toenmalige) 
Kolosse, 200 km ten oosten van Efeze.

❑ het lag op ong. 10 km afstand van Laodicea en 
Hierapolis (Kol.413)

Efeze



introductie en context

❑ de ekklesia was ontstaan door de arbeid van ene
Epafras ("mijn geliefde medeslaaf"; 17; 412)



introductie en context

❑ aanleiding tot het schrijven van de brief;

Kolosse 2:8

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

= Christus (28), 
uit de doden opgewekt (212)



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

de wegerolde steen van 
het verzegelde graf!



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

> Judaïseren



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 het onderwerp van de schaduwen!



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

lett. NEERWAARTS-SCHEIDSRECHTEREN



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

= door te willen onderwerpen



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

NBG51: engelenverering
boodschappers die hun hoorders 
aan rituelen willen onderwerpen:

judaïseren, christianiseren (!)



Kolosse 2
18 ...in welke dingen hij intredend 
zogenaamd heeft gezien, 
terwijl hij opgeblazen wordt 
door het denken van zijn vlees,

esoterie - de valse claims van ingewijden



Kolosse 2
18 ...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. 

in wie wij compleet zijn (29)



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. haphé > haptomai (aanrakingen)



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 voor verband

in het lichaam: pezen 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. 

nl. van voedsel (= energie/kracht)
> vanuit het hoofd geregeld



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. 

verenigd
• niet organisatorisch (vereniging, instituut)
• maar organisch!



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? 

= het ABC



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? 

ons leven is verborgen met Christus in God (33) 
dáár worden we gerekend! 



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? 

> Gr. dogma = officieel besluit (zie NBG51>) 
• Luc.21: een bevel van keizer Augustus
• Hand.164: de beslissingen van de 

apostelvergadering
• Ef.215; Kol.214: inzettingen



Kolosse 2
21 "Dat zou je niet aanraken 
en ook niet proeven en ook niet aanroeren" 

vanwege (opgelegde!) angst voor besmetting



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

> "een aangeleerd gebod van 
mensen" (Jes.2913; Mar.77; Tit.114)



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.



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.


