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▪ 2x treffen we deze uitdrukking:
• Kolosse 3:16
• Efeze 5:19

▪ geen directe aanwijzingen voor hoe gemusiceerd 
en gezongen werd (laat staan: zou worden)
• samenzang?
• koorzang?
• improvisatie?
• achtergrondmuziek? 



Kolosse 3

16 Laat het woord van Christus
onder jullie rijkelijk wonen...

niet slechts 'omtrent Christus' 
(= heel de Schrift), 

maar "van Christus"
═ het woord dat (de opgewekte!) 

Christus zelf gesproken heeft en...
═ bekend heeft gemaakt aan Paulus



Kolosse 3

16 Laat het woord van Christus 
onder jullie rijkelijk wonen...

▪ wonen, d.w.z. het is daar thuis (= het 
woord wordt er gekend en vertrouwd)

▪ rijkelijk > overvloedig



Kolosse 3

16 ... in alle wijsheid elkaar onderwijzend
en attent makend [met] psalmen, 
lofzangen [en] geestelijke liederen...

wijsheid = Gr. sofia > Hebr. tsofiem
═ uitkijktoren
→ overzicht & uitzicht

onderwijzend > 'wijzer van worden'



Kolosse 3

16 ... in alle wijsheid elkaar onderwijzend
en attent makend [met] psalmen, 
lofzangen [en] geestelijke liederen...

▪ NBG51: terechtwijzen
SV: vermanen

▪ Gr. NOUTHETEO = DENKEN-PLAATSEN

▪ beter: attenderen, 'let op!'
▪ 8x in het NT (altijd Paulus)



Kolosse 3

16 ... in alle wijsheid elkaar onderwijzend
en attent makend [met] psalmen, 
lofzangen [en] geestelijke liederen...

Gr. PSALMOS

1. afgeleid van het ww. PSALLO: 
tokkelen met een snaarinstrument

2. naam van de 150 liederen in de vijf 
boeken van de Psalmen ("bij snarenspel")
o.a. Luc.20:42; 24:44; Hand.1:20; 13:33 



Kolosse 3

16 ... in alle wijsheid elkaar onderwijzend 
en attent makend [met] psalmen, 
lofzangen [en] geestelijke liederen...

Gr. HUMNOS > hymne
▪ zoals Jezus met de discipelen ter afsluiting 

zong in de opperzaal; Mar.14:26 
▪ en zoals Paulus in de gevangenis samen 

met Silas zong; Hand.16:25



Kolosse 3

16 ... in alle wijsheid elkaar onderwijzend 
en attent makend [met] psalmen, 
lofzangen [en] geestelijke liederen...

▪ liederen = teksten d.m.v. muziek verklankt
▪ geestelijk > verwijzend naar teksten die waar zijn
▪ veel christelijke liederen zijn niet-geestelijk:

═ niet overeenkomend met de Schrift
═ zonder onderscheiding van tijd en gelegenheid









Kolosse 3

16 ... in vreugde zingend tot God in jullie harten. 

▪ verwijst of naar... 
• "zingend" 
• of naar... "in vreugde"



Kolosse 3

16 ... in vreugde zingend tot God in jullie harten. 

▪ "vreugde" = CHARIS (genade, gunst, dank)
▪ zang & muziek zijn natuurlijke uitingen 

van vreugde (> taal van het hart)





Efeze 5

18 En bedrink jullie niet aan wijn 
waarin liederlijkheid is
maar wordt vervuld in Geest,

lett. 'ontreddering'



Efeze 5

18 En bedrink jullie niet aan wijn 
waarin liederlijkheid is 
maar wordt vervuld in Geest,

waar 'wijn' een type van is:
▪ geest-rijk vocht
▪ vervulling in Geest, doet de mond overlopen 

(> maakt de tong los, vrijmoedigheid)



Efeze 5

19 sprekend onder elkaar
in psalmen en lofzangen 
en geestelijke liederen zingend
en muziek makend [met] jullie hart voor de Heer, 

ons spreken zou als muziek zijn:
▪ harmonie, akkoord (cordia > hart 

+ koord > snaar)
▪ "uit één mond God verheerlijken"; Rom.15:6



Efeze 5

19 sprekend onder elkaar 
in psalmen en lofzangen 
en geestelijke liederen zingend
en muziek makend [met] jullie hart voor de Heer, 

lett. psalmende (zie SV!)



Efeze 5

20 terwijl jullie altijd over alles, 
in de naam van onze Heer Jezus Christus, 
de God en Vader danken,

tweede uiting van vervuld zijn in Geest:
▪ over (=boven) alles dankend



Efeze 5

21 zich onderschikkend aan elkaar, 
in vrees van Christus.

niet: iedereen aan iedereen
maar: ieder in de diverse verhoudingen:

• in huwelijk (5:22-33)
• in gezin (6:1-4)
• op het werk (6:5-9)



Efeze 5

21 zich onderschikkend aan elkaar, 
in vrees van Christus.

zoals Christus het hoofdschap van God erkent
1Kor.11:3; 15:27,28


