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T h e m a  5 :  G e r o e p e n  o m  v r i j  t e  z i j n  

 Beelden in zwart wit, zoals je soms ziet. Beelden uit lang vervlogen tijden. Zo’n ervaring roept het 

lezen van het gedeelte uit Kolossenzen 2 op. Alsof je in een andere tijd en wereld binnenstapt. In 

zekere zin geldt dat voor de Bijbel altijd. Maar in dit geval lijkt dat nog sterker, vanwege de 

onbekende gebruiken en voorschriften waar de apostel Paulus over schrijft.  

 Het is echt een verschil in tijd en cultuur. Want Paulus spreekt over dingen waarmee zijn lezers 

heel vertrouwd waren. De gewoontes waar hij het over heeft hebben allemaal een Joodse 

achtergrond. In het Oude Testament lees je over wetten en geboden over eten dat wel of niet 

rein was, over de  sabbat, over de verschillende feestdagen (Pesach, wekenfeest, 

loofhuttenfeest, enz.).  

 Het lijkt er op dat het hier over mensen gaat die uit twee winkelschappen gegraaid hebben. 

Enerzijds het christelijk geloof: Christus, genade, verlossing. Anderzijds ook allerlei voorschriften 

waarmee je het ritme van het leven moest volgen. ‘Raak niet aan’, waarbij het gaat over seksuele 

onthouding. ‘Proef niet’ , over verboden voedsel. ‘Afblijven’, over alles wat je onrein maakt.  

 Paulus is er duidelijk over: ‘zelfbedachte godsdienst…’. Je voelt wel dat Paulus er niets van moet 

hebben. Waarom niet? Omdat je je vrijheid als christen zo verspeelt! Tot drie keer toe zegt of 

vraagt Paulus: ‘Laat je niet veroordelen’, ‘Laat je geen geboden opleggen’, ‘Laat je de 

overwinning niet afhandig maken’! Je bent vrijgekocht, maar vervolgens laat je je allerlei regels 

opleggen… 

 Waar raakt dit gedeelte aan ons leven? Je kunt denken aan vroeger, toen er bijv. over de invulling 

van de zondag gediscussieerd werd. Je kunt ook denken aan de belangstelling voor astrologie 

zoals die nu – in die coronacrisis – weer toeneemt. Mensen zijn op zoek naar houvast. Maar 

misschien hebben we daarmee toch nog niet de kern van wat Paulus bedoelt te pakken. 

 Het probleem achter die (zelfopgelegde) regels was dat je op die manier eigenlijk bezig bent met 

je eigen invulling te geven aan de relatie met God. Je doet het omdat je denkt of verwacht dat Hij 

dat wil… Nee, zegt Paulus hier. Het gaat erom dat je de dingen zoekt die boven zijn… Daar waar 

Christus Jezus is!  

 Met andere woorden, Paulus stelt hier Jezus Christus tegenover al die menselijke regeltjes. In 

vers 17 (NBV) zegt hij: ‘Christus is de werkelijkheid’ (letterlijk: ‘het lichaam’ (HSV)). Dat is een 

1. Herken je het beeld dat hier wordt opgeroepen, dat je het idee kunt hebben dat je een andere 

wereld binnenstapt bij het lezen van de Bijbel? Wanneer heb je dat het sterkst? En wanneer juist 

het minst? 

2. In het zoeken naar de betekenis van dit gedeelte voor ons, kom je uit bij de vraag hoe je zelf met 

vrijheid en regels om gaat in je geloofsleven. Hoe doe je dat zelf? Heb je duidelijk regels en 

voorschriften of juist helemaal niet? Deel dat met elkaar  

PS: Voorkom een gesprek dat vooral gaat over allerlei kwesties die vroeger speelden. Heel 

interessant, maar wij leven vandaag en proberen daarin onze keuzes te maken… 
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geweldig zinnetje. Met andere woorden: ‘Jullie zijn maar aan het tobben God een plezier te doen 

met je regels en voorschriften. Dat was een schaduw, zegt Paulus. Maar Jezus is de werkelijkheid.  

 Je bent geroepen om vrij te zijn. En echt vrij ben je alleen in Christus! Vandaar: zoek de dingen die 

boven zijn. Het gebed is eigenlijk een testcase voor ons. Want hoe bid je? Volgens vaste 

patronen: voor, na het eten, voor het slapen gaan, enzovoort. Niets mis mee. Maar waar is het 

hart van het gebed? Zit er nog leven in ons bidden? Of is het een loos ritueel geworden? 

 Aan de andere kant ligt ook een gevaar op de loer. Dat niet of nauwelijks vaste gewoonten meer 

zijn met het bidden. Je bidt wel… Maar af en toe, niet op vaste momenten. Maar als je eerlijk 

bent, bid je misschien vaker niet dan wel… Sterker nog, onbewust kun je dan eigenlijk een nieuwe 

regel hebben, namelijk dat je normaal niet bidt… Dat kan toch de bedoeling niet zijn… 

 In een mooi boekje over gebed schrijft theoloog K.H. Miskotte over onze onmacht om te bidden! 

Als we het bidden verleren – zoals met veel mensen (toen en ook nu) gebeurt – “betekent dit een 

fundamentele eenzaamheid. … Een zwijgend heelal omgeeft de mens.” Zonder gebed wordt je 

leven leeg. Daar om is bidden van levensbelang. Vandaar: “Zoek de dingen die boven zijn”! 

 
 
G e b e d s p u n t e n   

*  Dank God voor de vrijheid die we mogen hebben in Christus. Dat de relatie met God geen zaak is 

van plicht, maar van liefde! 

*  Bid God om een juist evenwicht in je leven, met genoeg ritme en regelmaat enerzijds en 

anderzijds een gebedsleven dat geen sleur is, maar waarin je je hart opent voor God, keer op 

keer. 

*  Bid voor zoveel mensen die geen hemels adres hebben, die te maken hebben met 

‘biddeloosheid’. Laten wij  – als leerlingen van Christus – voor hen blijven bidden! 

*  Bid voor iedereen die zich in deze tijd beklemd en opgesloten voelt. Dat de innerlijke vrijheid die 

we mogen hebben in Christus zal overwinnen! 

 

3. Paulus’ uitspraak over wat ze in Kolosse aan het doen waren, liegt er niet om: ‘zelfbedachte 

godsdienst’. Hoe groot is dat gevaar voor ons? 

4. Hoe ziet je gebedsleven eruit? Is het vooral een zaak van vaste momenten, een soort ritueel? Of 

bid je vooral als je er behoefte aan hebt? Of nog anders? Deel met elkaar! 

5. De uitspraken van Miskotte over ‘biddeloosheid’, zoals hij dat noemt, herken je die? Bij jezelf of 

bij anderen? 

6. Het thema voor deze dienst was ‘Geroepen om vrij te zijn’. Op het moment dat deze dienst werd 

gehouden, hing een avondklok in de lucht. Terwijl er al allerlei beperkingen zijn. Op welke 

manier kun je toch ‘vrij zijn’, te midden van beperkingen? 


