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Colossenzen 3:1 t/m 12
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen
die boven zijn, waar Christus is,
Die aan de rechterhand van
God zit.
Het mede opgewekt zijn met
Christus is een voldongen feit
waaruit wij mogen leven zoals
in hoofdstuk 2:12b staat: U bent
met Hem opgewekt.
Hoewel ons lichaam nog op de
aarde is, staat onze geest in verbinding met de opstandingskracht van Jezus.
2 Bedenkt de dingen, die boven
zijn en niet die op de aarde zijn.
Hoe kun je nu in de praktijk van
alle dag zoeken en bedenken de
dingen die boven zijn en niet die
op de aarde zijn?
We zijn immers met allerhande
aardse zaken bezig als wij b.v.
boodschappen doen of winkelen.

De dingen die boven zijn, worden o.a. genoemd in Col. 3:12
en dat is tevens onze kerntekst:
12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens
van ontferming, vriendelijkheid,
nederigheid, zachtmoedigheid,
geduld
Wij moeten bij al deze aardse
zaken geduld aan doen, als we
b.v. in een lange rij voor de kassa staan of als wij als man en
vrouw, langs een kledingzaak
lopen, waar sjaals en rokken e.d.
aan rekken buiten hangen …
Van belang is dat wij bij alles
die heerlijke deugden van Jezus
aan doen die hier genoemd worden: goedheid, zachtmoedigheid
en geduld.
3 Want u bent gestorven en uw
leven is met Christus verborgen
in God.
Ik stuurde een broeder op leeftijd enige tijd geleden een condoleance kaart en schreef hem
daarbij:
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Beste … geliefde broeder, hierbij stuur ik jouw een eerste condoleance kaart, want er staat
immers in Col. 3:3 dat je al gestorven bent.
Nu, die kaart kon hij wel waarderen; hij bedankte mij ervoor.
Ook Romeinen 6:6/7 is een voldongen feit, waaruit wij mogen
leven:
6 Dit weten wij toch, dat onze
oude mens met Hem gekruisigd
is, opdat het lichaam van de
zonde teniet gedaan zou worden
en wij niet meer als slaaf de
zonde zouden dienen.
7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
We moeten niet proberen gestorven te zijn maar we mogen
uit dit heilsfeit leven: we zijn
gestorven en zijn nu rechtens
vrij van de zonde.
Zeg daarom eens hardop de
woorden achter A en B:
A. Gods woord zegt dat ik gestorven ben.

B. Gods woord zegt dat ik rechtens vrij ben van de zonde.
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven
is, zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
Nu is Christus ons leven; onze
geest staat in verbinding met de
opgestane levende Heer.
Het is volbracht ! Het werk is
klaar ! En daarmee en daarom
kunnen we nu aan de slag in het
leven van alledag want daar gaat
het toch om.
5 Dood dan uw leden die op de
aarde zijn: ontucht, onreinheid,
hartstocht, kwade begeerte en
de hebzucht, die afgoderij is.
6 Door deze dingen komt de
toorn van God over de ongehoorzamen.
7 In deze dingen hebt ook u
voorheen gewandeld, toen u in
die dingen leefde.
Deze christenen uit de heidenen
hadden voor hun bekering in
deze zonden geleefd.
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Maar nu, zegt Paulus, nu jullie
met Christus gestorven zijn,
opgewekt en in de hemel gezet
zijn …

Dit komt overeen met wat Petrus zegt in 1 Petrus 2:1 Jullie
zijn wedergeboren en …

Ik citeer uit de Willibrord vertaling:

Leg dan af alle slechtheid, alle
bedrog, huichelarij, afgunst en
alle kwaadsprekerij.

Maakt radicaal een einde aan
immorele praktijken.

Wat een zegen om al die ballast
kwijt te raken.

Immorele praktijken moeten
gedood worden. Daar moet radicaal een einde aan komen. Die
zaken moeten gedood worden.

Col. 3:9 Liegt niet tegen elkander, aangezien u de oude mens
met zijn daden uitgetrokken
hebt.

Col. 3:8 Maar nu, legt ook u dit
alles af.

10 En u met de nieuwe mens
bekleed hebt, die vernieuwd
wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem
geschapen heeft.

Toorn, woede, slechtheid, laster
en schandelijke taal uit uw
mond.
•
•
•

Vaarwel toorn.
Vaarwel woede.
Vaarwel laster en schandelijke taal.

•
Je zwaait ze uit: vaarwel …
wegwezen.

Dit hoort niet meer bij mij: geen
toorn, geen heftigheid, geen
kwaadheid.

Wij zijn gestorven, wij hebben
de nieuwe mens aangedaan dus
handelen wij nu dus als nieuwe
mensen en die liegen niet meer.
11 Daarbij is niet Griek en Jood
van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf
en vrije, maar Christus is alles
en in allen.
Als nieuwe mensen (in hun hart
woont Christus) en die is alles in
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hen. Hij is niet alleen veel in
hen maar alles!
Ook geen verschil tussen Barbaren en Scythen:
•
•

Een barbaar hoorde niet bij
de Griekse beschaving.
En Scythen woonden in
Zuid-Rusland en waren het
ruwste en onbeschaafdste
volk dat men destijds kende.

Er kwamen slaven tot bekering
maar ook vrije mensen; er kwamen Joden tot geloof maar ook
Grieken.
Er kwamen barbaren tot bekering die zich lieten dopen maar
ook de sociaal onbeschaafde
Scythen.
Wat ze ook waren naar het
vlees; ze werden allemaal nieuwe mensen en hun aardse komaf
viel daarbij weg. Christus was
alles en in allen.
En dan volgt tenslotte onze
heerlijke kerntekst uit Col. 3:12

12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens
van ontferming, vriendelijkheid,
nederigheid, zachtmoedigheid,
geduld

