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Beste luisteraars, jong en oud, fijn dat u en jij voor het eerst of opnieuw meeluistert en meeleest. Gisteren 

hebben we Kolossenzen 4 vers 1-6 gelezen. In dit laatste hoofdstuk spreekt Paulus nog enkele vermaningen 

tot de gemeente van Kolosse. Hij spreekt ook tot ons, tot u en jou… heel persoonlijk.   

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Vers 1 sluit aan op het vorige hoofdstuk, waar het gaat om het leven van elke dag en de onderlinge liefde en 

gehoorzaamheid in het gezin, tussen man en vrouw, ouders en kinderen én op het werk: ‘Gij heren (dat zijn 

de werkgevers of ‘meesters’), doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heere hebt in 

de hemelen.’ Gods bedoeling is duidelijk: ‘doet uw dienstknechten recht’, volgens de wetten van het land. 

Werkgevers: dat wil zeggen dat werknemers niet onderbetaald of overbelast mogen worden. Niet uitbuiten. 

Want de Heere is een God van recht. Hij wil dat u óók recht doet aan uw personeel. En er komt nog iets bij: 

‘en gelijk’, dat betekent volgens de kanttekening dat ‘billijkheid en christelijke meedogendheid vereist’ is. 

Want een oprecht christen vertoont ook in de praktijk van elke dag iets van het beeld van Christus (Kol. 3:17). 

Wat zullen uw werknemers een goede leidinggevende of werkgever hebben, als u zó leiding mag geven! 

‘Wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen.’ In dát besef: ‘Wetende’. Zoals een baas boven een 

dienstknecht staat, zo staat God boven ons. Dat leer dit gedeelte óók over God. Hij ziet alles. Ook het onrecht. 

Maar ook de goede en getrouwe werkgevers, die hun personeel niet uitbuiten om extra winst te maken. Juist 

diegenen wil Hij zegenen met tijdelijke en eeuwige zegeningen! Twee vragen om onszelf te onderzoeken:  

1. Heeft deze God, Hij Die dit Woord heeft laten opschrijven, het voor het zeggen in uw leven én in uw bedrijf? 

2. En wat gaat u na het lezen van dit vers vanaf Deo Volente volgende week of morgen anders doen? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Tijdens het schrijven van deze brief is Paulus gevangen in Rome. Nu, in vers 2, bij het afronden van de brief, 

roept hij de gemeente Kolosse, Laodicéa en Hiërápolis en ook u, jou en mij op: ‘Houdt sterk aan in het gebed, 

en waakt in hetzelve met dankzegging;’  Dit leert ons dat geen mens zonder gebed kan. Tegelijk moet Paulus 

dit zeggen omdat wij niet bidden. Niet sterk aanhouden in gebed. Niet waken in het gebed met dankzegging. 

Dat leert mij dus over de mens: niemand vraagt of zoekt naar God. Van nature hebben we geen gebed nodig. 

Dan denken we God niet nodig te hebben. Biddeloos. Totdat er nood ontstaat. Dan bidden we opeens wél. 

En dan hebben we God wel nodig?! Paulus houdt ons een spiegel voor. Bidden is niet vrijblijvend. Het is 

nodig: noodzakelijk. ‘Wij moeten alle gelegenheden aangrijpen om te bidden en de geschiktste tijden 

daarvoor uitkiezen’, schrijft Matthew Henry. Jongeren, doe je dat? We eten, drinken, slapen, werken, hebben 

vrije tijd. Wekenlang vakantie gehad. En we gaan weer naar school. Het leven gaat door. Bidden we ook?! 

Niet, zoals dat soms gezegd wordt: ‘nog even bidden’. Want we zijn moe en we willen slapen. Of na het eten 

moeten we weer verder, druk… Nee! Helaas, dat is geen bidden. Maar ‘sterk aanhouden’ en ‘waken in het 

gebed’. Dus: met ijver aanhouden. Volharden, ons niet laten afleiden. Waken, niet slapen. Saulus van Tarsen 

heeft nooit écht gebeden, totdat hij door God gearresteerd werd: ‘Want zie, hij bidt’ (Hand. 9:11). Ouderen, 

weet u wel wat bidden is? Het gebed wordt genoemd: ‘de ademtocht der ziel’. Daarom, voor Gods kinderen 

is een leven zonder gebed verstikkend… Voor u en jou ook? Of bidt je helemaal niet? Of soms? Misschien 

kwijnt uw gebed weg? Het is de ‘thermometer’ of ‘graadmeter’ van het geestelijk leven. Hoe staat het er met 

u voor? Onderzoek u zelf nauw. En jullie, jongeren? Welke stand kunnen we bij jou aflezen?   

Dat voor Paulus het gebed zéér belangrijk is blijkt uit vers 3-4, waarin hij aansluitend vraagt: ‘Biddende 

meteen ook voor ons…’  Bidt u voor uw predikant? En voor de ambtsdragers? Zij hebben het nodig. Waarom? 

Opdat ‘God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook 

gebonden ben, opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.’  Paulus en al Gods knechten zijn 

geroepen om te spreken over ‘de verborgenheid van Christus.’ Wat wordt daarmee bedoeld? Christus is door 

God de Vader geopenbaard. Zijn Naam is bekendgemaakt onder de hemel. Zeker nu, in de nieuwe bedeling, 

na Pinksteren. Maar Hij moet gepredikt worden. Hij moet bekend gemaakt worden! Hij moet persoonlijk, in 

uw en jouw hart, geopenbaard worden. Juist omdat een onbekeerde zondaar de Heere Jezus niet kent. En 

nog veel erger: Hem niet wil en Hem niet zoekt. Wij zijn blind. Het Evangelie, of de leer van Christus wordt 

een verborgenheid genoemd (kanttekening). Om Hem te kennen moet dit Evangelie gepredikt worden.  



En dat is onmogelijk in eigen kracht. Dat heeft Paulus ervaren. Er is zóveel tegenstand. Paulus was als 

gevangene gebonden. Daarom vraagt hij om gebed. Het leert ons over de mens dat zelfs geroepen dienaren 

van God het gebed onmisbaar nodig hebben. Daarom nog een keer de vraag: bid u en bid jij voor de 

predikant(en) en de ambtsdragers? Voortdurend, met sterk aanhouden? Het is niet moeilijk om kritiek te 

hebben. Het zijn mensen met gebreken. Toch hebben ze het ambt van God ontvangen. Daarom moeten wij 

ambtsdragers hoogachten en voor hen bidden. ‘Want zij waken voor uw zielen’ (Hebr.13:17). Wat leert dit 

nog meer over de mens? Dat in die weg (als wij vurig bidden voor de predikers) ook voor u en jou persoonlijk 

zegen is te verwachten uit die prediking.   

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

In vers 3 noemt Paulus het grote doel om voor hem te bidden: (op)‘dat God ons de deur des Woords opene, 

om te spreken de verborgenheid van Christus’. Dat is het thema van een ‘geopende deur.’ Dat wil zeggen: 

een goede gelegenheid om Gods Woord te verbreiden. Paulus noemt het ‘de deur des Woords’. Met deze 

beeldspraak maakt hij duidelijk: die deur is gesloten. Daarom moet én kan die deur alleen door de Heere 

geopend worden. In Éfeze 6:17-19 legt Paulus uit wat hij bedoelt ‘met alle bidding en smeking biddende (…) 

voor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de 

verborgenheid des Evangelies bekend te maken; waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in 

hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamd te spreken.’ Dat is ook het gebed van de ouderling 

van dienst voor de predikant in de consistorie, voordat de eredienst begint. Dat moet óók uw en jouw gebed 

zijn, in de kerk. Want als de Heere deze gebeden verhoort, zullen grote wonderen gebeuren! Zoals ook tijdens 

Paulus’ zendingsreizen. Zoals in Handelingen 14:27, waar de apostelen mochten vertellen ‘wat grote dingen 

God met hen gedaan had, en dat Hij den heidenen de deur des geloofs geopend had.’ Als het hart van Lydia 

geopend wordt. En de stokbewaarder tot bekering komt. Dát is de uitwerking van de prediking van het Woord 

van God. Dat is de vrucht van ‘te spreken de verborgenheid van Christus.’ Paulus kijkt er later op terug, als 

hij schrijft in 1 Korinthe 16:9: ‘Want mij is een krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders’. De 

kanttekening legt uit dat het hier gaat om de ‘krachtige zegen, die de Heere geeft tot verbreiding van het 

Evangelie en tot veler bekering.’ Is dit jouw smeekgebed? En vraag jij er ook dringend om? Voor jezelf… en 

voor de kerk in Nederland en de kerk wereldwijd? Ook in het werk van zending en evangelisatie? 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

We lezen de verzen 5-6: ‘Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn (die God in Christus niet kennen), 

den bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij allen tijd in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij 

moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden.’ De betekenis van deze twee verzen heeft raakvlakken 

met 1 Petrus 3:15: ‘Maar heiligt God den Heere in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een 

iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.’ Hoe spreekt u met 

andersdenkenden? Op uw werk, op de bouw of in de fabriek, wanneer u in contact komt met niet-christenen? 

In de winkel of op straat? Spreekt u of zwijgt u? En jij? Ben jij een waar christen? Weten andere mensen dat? 

Waar merken ze dat aan? Spreekt u met uw onbekeerde naaste die misschien vlak bij u in de kerkbank zit? 

Misschien denk je aan een voorval, waarbij je had moeten spreken, terwijl je zweeg. Of een situatie waarin je 

wel sprak, maar de verkeerde toon aansloeg, waardoor de boodschap niet is geland. Daarom geven Paulus 

als Petrus in deze Bijbelverzen hemelse raad. We gaan op deze twee verzen door in de laatste vraag: 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Een christen is geroepen tot belijden van de waarheid. Ook als dit lijden tot gevolg heeft. ‘Wandelt met 

wijsheid.’ Hoe is uw en jouw levenswandel? In woord en daad, in handel en wandel? De kanttekening wijst 

op voorzichtigheid, maar ook: elke gelegenheid benutten om anderen te winnen tot hun behoud, te bereiken 

met de boodschap van het Woord. Zoals Paulus op de Areópagus (Hand.17). Dan is het belangrijk ‘de 

bekwame tijd uitkopende’: het juiste moment te kiezen. Bovenal moeten onze woorden zorgvuldig worden 

gekozen. Woorden kunnen veel stuk maken. ‘Aangenaam, met zout besprengd’ wil zeggen: totaal afhankelijk 

zijn van de Heilige Geest. Dat Hij de juiste woorden geeft te spreken. Dan zul je weten hoe je moet antwoorden. 

Dán zult u altijd bereid zijn tot verantwoording van de hoop die in u is. Hoe? Met zachtmoedigheid en vreze. 



Maar het zal ook zichtbaar zijn in uw levenswandel. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Jongeren, 

ouderen, denk eens ernstig na over deze vraag: ben ik een christen? Wat gaat er van mij uit? 

Deze twee vragen blijken uit de praktijk. Voor werkgevers: hoe ze omgaan met hun personeel. Een christen 

zal sterk aanhouden in het gebed, ook voor ambtsdragers, om een goede gelegenheid te vinden Gods Woord 

te verspreiden. En het blijkt ook in onze persoonlijke levenswandel. En in onze woorden tot de naaste. Want 

de zaak van de Koning heeft haast. Zijn huis moet vol worden! Als het goed is laat dat ons geen seconde met 

rust, maar zijn we bewogen met allen die nog onbekeerd zijn, die nog ‘buiten’ zijn. Als wij zelf genade hebben 

mogen ontvangen zullen we in ontferming bewogen zijn over het heil van onze (on)kerkelijke naaste. Ook al 

kost dat lijden en strijd. 

Beseffen we dan hoe belangrijk het gebed als ‘wapen’ is? Tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog 

staan er veel soldaten in een rij als erewacht. De jonge koningin Wilhelmina ziet haar trouwe onderdanen 

staan en ze stelt een vraag: ‘Wie van jullie kan er bidden?’ Onthutst kijken de soldaten haar aan. De vorstin 

vraagt niet: ‘Wie kan er goed vechten?’ of ‘Wie kan er vloeken?’ maar: ‘Wie kan er bidden?’ Onderzoekend 

en afwachtend kijkt de koningin naar de soldaten. Dan komen enkele jongens tevoorschijn. Acht soldaten. 

Nee, zij kunnen niet bidden uit zichzelf. Maar hebben bidden geleerd. Dankbaar zegt de jonge vorstin:  

‘Aan zulke jongens heb ik méér dan aan al die anderen. Zulke soldaten kunnen ons vaderland redden.’  

En dan verzoekt ze alle soldaten te zingen Psalm 79 vers 4: 

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven; 

Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven! 

Waak op, o God, en wil van verder lijden 

Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 

Help ons, barmhartig HEERE, 

Uw groten Naam ter eer; 

Uw trouw koom' ons te stade; 

Verzoen de zware schuld, 

Die ons met schrik vervult; 

Bewijs ons eens genade. 

Zullen we, aan de hand van dit Psalmvers – en bij deze verzen uit Kolossenzen 4, onszelf onderzoeken? 

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 


