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Kolosse 2:1-10



de Kolosse-brief: 
▪ door Paulus geschreven tijdens zijn tweejarige 

gevangenschap in Rome, rond 60-62 AD 
(Hand.28:30; Kol.4:18);

▪ aan de ekklesia te Kolosse die ontstaan was 
door de prediking van ene Epafras (1:7;4:12);

▪ ongeveer 20 km verwijderd van Laodicea.



Kolosse 2

1 Want ik wil dat jullie weten 
hoeveel strijd ik voer ten behoeve van jullie 
en voor hen die in Laodicea zijn...

zoals ook Epafras >



12 Epafras groet jullie, 
die één uit jullie is, 

een slaaf van Christus Jezus, 
altijd strijdend ten behoeve van jullie 

in de gebeden
opdat jullie zouden staan, 

volwassen en ten volle verzekerd
in heel de wil van God.

13 Want ik getuig van hem, 
dat hij veel moeite doet
ten behoeve van jullie 

en ten behoeve van hen, 
die in Laodicea en in Hiërapolis zijn. 

-Kolosse 4-
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1 ... en voor zovelen die 
mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien,

zoals ook wij vandaag!



Kolosse 2

2 opdat hun harten bemoedigd 
en in liefde verenigd worden 
tot elke rijkdom 
van de volle zekerheid van het inzicht...

"de volle zekerheid van het inzicht"...
1. bemoedigt harten
2. verenigt in liefde (agapé)
3. geeft toegang elke rijkdom



Kolosse 2

2 ... tot besef van het geheim van God, Christus,

"elke rijkdom", namelijk... 
4. ... tot besef (epi-gnosis) van Gods 

geheim/verborgenheid... 
= Christus



Kolosse 2

3 in Wie al de schatten
van wijsheid en kennis verhuld zijn.

niet veel, maar alle schatten!



Kolosse 2

3 in Wie al de schatten 
van wijsheid en kennis verhuld zijn.

beantwoordt alle grote 
raadsels van hoofd en hart
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3 in Wie al de schatten 
van wijsheid en kennis verhuld zijn.

Christus is verborgen en vandaar dat we de 
dingen die boven zijn zoeken, waar Christus is... 
(3:1-4)
▪ niet in de headlines van kranten of TV...
▪ of in dogma's en instituten
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4 Dit zeg ik, 
opdat niemand jullie zou doen misrekenen 
in overredende taal.

door op de hoogte te zijn van "de 
verborgenheid" maakt immuun 
voor drogredenen en manipulatie
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5 Want al ben ik in het vlees afwezig, 
niettemin ben ik in de geest bij jullie
en zie ik met vreugde...

nl. wanneer we de woorden 
van deze brief tot ons nemen



Kolosse 2

5 ... de ordening en stabiliteit 
van jullie geloof in Christus.

= hun geloof in Christus kende 
structuur, logica, samenhang
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5 ... de ordening en stabiliteit
van jullie geloof in Christus.

want gegrond en gefundeerd...
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6 Zoals jullie dan Christus Jezus, 
de Heer ontvingen, 
wandelt in Hem,

zoals Christus Jezus als "de Heer" 
genoeg was bij het "ontvangen", zó 
is Hij dat ook in de verdere wandel
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7 geworteld zijnde
en opgebouwd wordend in Hem...

Kolossers zijn geworteld (voltooid)
en worden opgebouwd (onvoltooid)
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7 ... en bevestigd wordend in het geloof 
zoals jullie werd onderwezen...

waarheid wordt altijd bevestigd:
▪ geordend, stabiel en gefundeerd;
▪ > "de waarheid van het Evangelie" (1:5)
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7 ... overvloeiende in dankzegging. 

karakteristieke uitwerking van besef van genade
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8 Kijk uit, dat niemand jullie als buit meevoert
door de filosofie en lege verleiding...

kapers op de kust! 
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8 Kijk uit, dat niemand jullie als buit meevoert
door de filosofie en lege verleiding...

redeneringen, leerstelsels, denksystemen:
• -logieën >psychologie, theologie, sociologie, enz.
• -ismes >calvinisme, marxisme, darwinisme, enz. 



Kolosse 2

8 Kijk uit, dat niemand jullie als buit meevoert
door de filosofie en lege verleiding...

NBG51: ijdel bedrog
▪ > men leert dat Gods Woord niet 

voldoende is/ aanvulling behoeft... 
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8 ... overeenkomstig de traditie van de mensen, 
overeenkomstig de elementen van de wereld...

menselijke overlevering:
• de Schrift wordt aangepast aan wat 'grote 

namen' in het verleden naar voren brachten 
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8 ... overeenkomstig de traditie van de mensen,
overeenkomstig de elementen van de wereld...

Gr. 'stocheion = de principes, het ABC
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8 ... en niet overeenkomstig Christus.

elk 'denkstelsel' dat niet naar Hem 
leidt = ijdel
▪ want in Hem zijn alle schatten 

van wijsheid en kennis
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9 Want in Hem 
woont al de volheid van de Godheid lichamelijk,

alles wat God is & doet, zien we in Hem!
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10 en jullie zijn compleet in Hem, 
die het Hoofd is van alle overheid en autoriteit.

algenoegzaam!
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10 en jullie zijn compleet in Hem, 
die het Hoofd is van alle overheid en autoriteit.

dus geen instanties (instituten, ambten, 
vormen, riten) of autoriteiten (namen 
van mensen) tussen Hem en ons


