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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom! Gisteren was aan de beurt om te 

lezen: Kolossenzen 1:16-29. De christenen van Kolosse moeten verder bevestigd worden in 

het geloof. Dit moet zichtbaar worden in de levenswandel. Maar er zijn in Kolosse ook 

dwaalleraars. Paulus wil dat de christenen steeds meer bevestigd worden in het geloof, 

zodat de dwaalleraars geen vat op hun hebben. Dit is de kern van het Bijbelboek 

Kolossenzen. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?   

In vers 16 en 17 lezen we: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en 
die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 
hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is 
voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem. In deze verzen staat God als 

Schepper centraal. Door Christus zijn alle dingen geschapen. In Johannes 1:3 staat ook: Alle 
dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt 
is. De kanttekening leert hierbij: Want de Vader heeft met en door den Zoon de wereld 
geschapen. Alle zichtbare én onzichtbare dingen, in de hemel en op aarde, zijn door de 

Heere geschapen. Hij is daarvan niet alleen de Schepper, maar ook de Onderhouder. Paulus 

schrijft dit, omdat er in Kolosse mensen waren die de engelen vereerden. Dáárom legt 

Paulus het accent op Christus als het hoogste Opperwezen. Christus staat vér boven de 

engelen. Dat lezen we ook zo onderwijzend in Efeze 1:20b en 21 waar staat: en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en 
heerschappij, en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de 
toekomende. 

Jongelui, misschien kom je ooit nog een keer in discussie met iemand over de 

evolutietheorie. Probeer de discussie kort te houden. Een christen kan ook heel kort zijn, 

want een christen houdt alles voor waar wat God in Zijn Woord geschreven heeft. Je kunt 

dan bijvoorbeeld vers 16 en 17 erbij nemen. Zeg dan maar heel eenvoudig: “ik geloof dat God 

de Schepper is en dat Hij door Christus alles geschapen heeft, want ik lees in Kolossenzen 

1:16 en 17 - Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde 
zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, 
hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alle dingen, 
en alle dingen bestaan te zamen door Hem.” En weet je, jongelui, dat Luther ook zo 

discussieerde? Het is bekend dat Luther doorgaans heel rustig bleef tijdens discussies om 

de waarheid. Na een heel referaat van zijn opponent, tikte Luther rustig met zijn vinger op 

de Bijbel en zei: “Alzo zegt de Heere…”. Jongelui, dat is het einde van alle tegenspraak! 
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In vers 18-20 lezen we: En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het 
Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het is 
des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; en dat Hij, door Hem 
vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen 
verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de 
hemelen zijn. Voor Gods kinderen ligt er ontzettend veel troost in deze verzen. Christus is 

het Hoofd en Zijn kinderen het lichaam. Hoe kan een hoofd zonder lichaam leven? En hoe 

kan een lichaam zonder hoofd leven? Dat is onmogelijk! Alle bewegingen van het lichaam 

komen voort vanuit het hoofd. En zo is het geestelijk ook. Christus stuurt als het Hoofd het 

lichaam, Zijn kinderen aan. Wat leert dit mij over de mens? Van nature ben je niet met 



Christus maar met de satan verbonden. Je kent de omgang met Christus niet. Dat is een 

verschrikkelijke werkelijkheid. Christus is op de Paasmorgen uit de dood opgestaan. Met 

welk doel? Dat Zijn kinderen in dit leven in een nieuw Godzalig leven kúnnen wandelen en 

leven. Maar ook straks voor eeuwig met Hem te leven en Hem te mogen prijzen en 

grootmaken! Jongelui, wat een toekomst! Zie je, hoe nameloos arm je van nature bent? Van 

nature moet je de omgang met de Vader, Zoon en Heilige Geest missen. Wat een gemis! En 

dat niet alleen. Je kunt zo ook niet sterven. Je kunt sterven, wanneer je in dit leven 

verbonden bent met het Hoofd Christus. Toe, zeg eens, ben je nog steeds verbonden met de 

satan? Of ben je door het zaligmakend geloof verenigd met Christus? Dán ben je oprecht 

gelukkig. Je mag dan de vrede kennen waarover in vers 20 wordt gesproken! 

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In vers 21-23 staat geschreven: En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden 
door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam Zijns vleses, door den 
dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; indien gij 
maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des 
Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de creatuur, die onder den 
hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben. 

In de Bijbel wordt vaker over ‘eertijds’ gesproken. Hiermee wordt de tijd (periode) bedoeld 

vóórdat iemand met God verzoend is. Je kunt alleen met God verzoend zijn door het lijden 

en sterven van Christus. Hiermee hebben we het Bijbelse thema: ‘het lijden en sterven van 

Christus’. In deze verzen staat dit thema ook centraal, want er zijn in Kolosse dwaalleraars. 

Ze leren dat je met God verzoend kunt worden door bemiddeling van engelen. Paulus gaat 

dwars tegen deze leugen in. Je kunt alleen met God verzoend worden door het lijden en 

sterven van Christus. Hij heeft vrijwillig willen lijden en sterven voor de zonden van Zijn 

kinderen. Hij heeft de schuld betaald. Je kunt niet zalig worden door iets buiten Christus 

om. Jongeren en ouderen, hebben wij ook niet telkens een vermaning nodig? Waarin zoek jij 

de zaligheid? In je ‘godsdienstig goed bezig zijn?’ In je tranen?  
 

In het prachtige lied ‘Vaste Rots van mijn behoud’ staat het antwoord: niet het offer dat ik 
breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen! 
Je kunt alleen door Christus gered worden. Daarvan was René ook overtuigd! René was 

tegen de zin van zijn ouders matroos geworden. Ook was hij onverschillig geworden. Op een 

dag toen hij vloekend aan het werk was, gleed hij uit en viel over boord en kwam in de zee 

terecht. Er stond een hoge golfslag, zodat hij zich niet met zwemmen kon redden. In 

doodsangst riep hij uit: “Heere God, help mij!”. Toen hij na drie dagen bijkwam in de 

ziekenboeg hoorde hij hoe God hem had gered. Op het moment dat René over boord viel, 

kreeg Cor, een Godvrezend matroos, in zijn hart om naar het dek te gaan. Hij hoorde de 

schreeuw: “Heere God, help mij!”. Cor vroeg om hulp en sprong over boord. Met hulp van de 

andere matrozen hebben ze René aan boord gehaald. Door deze ernstige gebeurtenis kwam 

in René alles weer boven van zijn Godvrezende ouders. Alles kwam weer boven hoe zij hem 

hadden onderwezen in Gods Woord. René ging de Heere zoeken en mocht in Hem de genade 

vinden. Zo werd dit het middel waardoor de ziel van René werd gered. Er groeide een 

verlangen in zijn hart om in de dienst van de Heere dienstbaar te zijn. Hij verlangde om 

anderen te vertellen van Gods grote genade voor de aller slechtste zondaren. René werd 

evangelist en God gebruikte hem om zijn medereizigers naar de eeuwigheid – die om zullen 

komen in de zee van Gods toorn – te redden. René ging vertellen hoe Christus zulke 

drenkelingen uit die zee van Gods toorn verloste door Zelf daarin te gaan. De 



kernboodschap van René was: er is alleen zaligheid te verkrijgen door het lijden en sterven 

van Christus! Dat lezen we ook zo onderwijzend in vraag/antwoord 29 van de Heidelbergse 

Catechismus. Zoek het maar eens op. Jongeren en ouderen: Die den Zoon heeft, die heeft 
het leven; die den Zone Gods niet heeft, die heeft het leven niet (1 Johannes 5:12). 
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In vers 24-26 staat: Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de 
overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de 
Gemeente; Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is 
aan u, om te vervullen het Woord Gods; namelijk de verborgenheid, die verborgen is 
geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 
Paulus verheugt zich erin dat hij om het geloof in Christus, mag lijden. Ook zijn Zaligmaker, 

het Hoofd heeft véél verdrukkingen gekend. Zijn lichaam (Gods kinderen) zullen daarom ook 

verdrukkingen kennen. Dit heeft raakvlakken met 2 Korinthe 7:4 waar staat: Ik heb veel 
vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roem over u; ik ben vervuld met 
vertroosting, ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Jongeren en 

ouderen, Paulus verbindt het woord ‘verdrukking’ met ‘blijdschap’. Ook in onze tijd kennen 

Gods kinderen verdrukkingen en tegenspoeden. Ook mogen we deze twee woorden bij Gods 

kinderen dan weleens horen. Ze hebben geleerd wat het betekent ‘Uw wil geschiede.’ Dat is 

naar het vlees niet altijd aangenaam. Maar wanneer Gods kinderen onder de Heere mogen 

buigen, dan ligt er blijdschap in de verdrukking. Hoe dit kan? Ze zijn het met de Heere eens 

in wat Hij doet. En ze weten dat hun hemelse Vader precies weet wat Zijn kind nodig heeft. 

Ze weten, zoals we in Zondag 10 lezen dat: alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn 
Vaderlijke hand ons toekomen. Weet je, wat bij Gods kinderen ook blijdschap geeft in de 

verdrukking? Het besef dat de Heere Jezus zo ontzettend heeft geleden om hun zonden. En 

wat is dan een tijdelijke verdrukking in vergelijking met Zijn lijden en sterven? Zijn Paulus 

en Silas in de gevangenis hiervan niet een duidelijk voorbeeld? 

 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In de verzen 27–29 lezen we: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom 
der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de 
Hoop der heerlijkheid; Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en 
lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt 
stellen in Christus Jezus; waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij 
werkt met kracht.  

Paulus is geroepen tot een dienstknecht van God. De Heere heeft hem niet alleen geroepen, 

maar ook bekwaam gemaakt. Hij mag als een levende gids de weg wijzen. Dit niet alleen 

aan de Joden, maar ook aan de heidenen. Ook de heidenen delen in de zaligheid. In de 

preken van Paulus staat Christus en Zijn verzoenend lijden en sterven centraal. De Heere 

heeft Paulus gaven gegeven om de gemeente te onderwijzen en te vermanen. Paulus 

verlangt dat door zijn prediking velen tot het geloof in Christus komen. 

 

Jongelui, jullie wonen niet in Israël, maar in Nederland. Jullie zijn geen joden, maar 

heidenen. Ook tot ons als heidenen komt de boodschap van zonde en genade. De 

kanttekening leert niet voor niets bij ‘een iegelijk mens’: namelijk wie hij ook zij, hetzij Jood 
of heiden. Ook wij horen de boodschap dat Christus de Verlosser is. Ook wij horen dat we 

zalig kunnen worden door het lijden en sterven van Christus. 



 

Ben jij, bent u als heiden verbonden aan het Hoofd Christus? 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 
Haast wendt het zich tot God met hart en mond; 
En, waar men ooit de wildste volken vond, 
Zal God ontvangen 

Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen. 
Want Hij regeert, 
En zal Zijn almacht tonen; 
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, 
Tot Hem bekeerd. 
(Psalm 22:14) 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 

 

 

 

 


