
PRK-1005 Kolossenzen 3:1-17 7 februari 2021 
 Thema: Opstaan in een nieuw leven 

1 
 

Preek 
Gemeente van Christus,  
 

Een mens moet verder. 
Het was een uitspraak die mijn vader nogal eens aanhaalde. 
Hij had het een oudere vrouw horen zeggen tijdens een pastoraal 
bezoek. Als ze vertelde over haar leven en ook over het verdriet dat niet 
langs haar heen gegaan was, zei ze steeds als een soort refrein: ‘Maar 
een mens mot toch verder…’. En zo was het een soort gezegde 
geworden. Een gezegde met een knipoog. 
Maar ook met een boodschap. 

 
Een mens moet verder. 
Zo zegt Paulus het hier natuurlijk niet letterlijk. 
Maar toch… ‘Zoek dan de dingen die boven zijn’, zegt hij in vers 1. 
In hoofdstuk 3 gaat Paulus de boodschap aan de Kolossenzen concreter 
maken. De boodschap van het heil in Jezus Christus. Wat betekent dat 
nu precies voor je leven? Dit zegt Paulus: Zoek de dingen die boven zijn! 

Daar waar Christus Jezus is. Laat Hij je oriëntatie zijn. Je focus. Je 
kompas in het leven! Want daarvoor ben je bedoeld als mens. 
Om naar Hem toe te leven. Een mens moet verder… 
 
In de taal die Paulus gebruikt, herinnert hij de gemeente aan de Doop. 
Wij denken dan direct aan het vertederende beeld van een kleine baby 
die gedoopt wordt. Maar Paulus had een ander plaatje voor ogen. 

Mensen die kopje onder gingen. Het oude leven achter je. 
En een nieuw leven voor je. Waar je in opstaat! 
Sterven en opstaan. Begraven en herrijzen. 
 
Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik van harte achter de 
kinderdoop sta. Maar deze symboliek missen we op die manier toch wel.  
Maar zonder die beeldtaal kun je eigenlijk niet begrijpen wat Paulus hier 

zegt in Kolossenzen 3. Alles hangt daarmee samen. Want in de Doop is je 
leven ‘meegenomen’ in de beweging van Jezus Christus zelf. Zoals Zijn 
leven begraven is, zo ook ons leven. Ons oude leven. Het is voorbij. 
Je doet het uit, zoals een dopeling zijn oude kleren uitdeed. 
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En zoals Christus is opgestaan uit de dood, zo geldt dat ook voor ons: 
herboren! Je krijgt nieuwe kleren. Witte kleren als teken van reinheid. 
Helemaal nieuw, zo is je leven geworden dankzij Christus. Dankzij de 

Doop. Dankzij het feit dat je met huid en haar bij Hem hoort… 
 
Voel je? 
 
En die beweging maakt Paulus vervolgens heel concreet. 
Want een mens moet verder! En dat heeft dus gevolgen in wat je doet en 
laat. “Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, 
harts-tocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij…”. 

De woorden die Paulus hier gebruikt gaan niet over wat hier zit… 
Je hoofd, je verstand… Maar wat daaronder zit.  
Je driften, je verlangens, je lusten…  
 
Het zijn vooral de twee grote krachten waar Paulus aan denkt. 
Seksualiteit en hebzucht, verlangen naar geld, rijkdom. Het zijn 
krachten die zo sterk zijn dat je er heel snel van in de ban raakt. Je 

denkt dat je hoofd stuurt, maar in feite ben je het stuur kwijt. En let 
erop wat Paulus niet zegt. Hij zegt niet: denk nu eens na. Neem gewoon 
de goede beslissingen. Want zo werkt het niet… Die impulsen en 
verlangens zijn te sterk.  
Hij zegt iets anders: ‘Laat dat aardse – wat je dus naar beneden trekt, 
weg van Christus – afsterven’. Hoe doe je dat? Hoe laat je iets afsterven? 
Door het geen voeding te geven. Geen brandstof. Met andere woorden 

voed die begeerten niet. Door naar verkeerde sites te kijken. 
Of door steeds bezig te zijn met nog meer en groter… 
Laat die hartstochten in jezelf afsterven… 
 
Al die dingen – en nog veel meer (Paulus heeft het ook over je 
taalgebruik, over je woede) – passen niet bij je nieuwe leven. Je bent 
immers gedoopt! Je bent een nieuw leven binnengegaan. En daarom mag 

je toegroeien naar Christus. Paulus legt het uit aan het beeld van de 
nieuwe kleren. “U moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid, 
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.” 
 
Het is een prachtig beeld dat Paulus hier gebruikt 
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Ik hoop dat je even de tijd neemt om het tot je te laten doordringen. 
Prachtig, niet alleen vanwege de associatie met de Doop(kleren). Maar 
omdat je hier kunt ontdekken hoe je als mens verder kunt komen. Want 

het geheim van geestelijke groei is niet dat je het gevecht aan moet met 
die oude begeerten en hartstochten… Nee, daarvan zei Paulus alleen: 
“Laat het afsterven”. 
Het geheim van groei en van vernieuwing is alleen maar dat je de 
prachtige gaven die God je wil geven aantrekt. Inderdaad: als een jas. 
Het is alsof God tegen ons zegt vanmorgen: “Hier, ik heb een nieuwe jas 
voor je. Pas ‘m eens…”. Een jas van goedheid. Een jas van mededogen, 
van compassie met anderen. Een jas van geduld, lankmoedigheid… 

Wie de jas past, trekken hem aan… Zo doet God dat. 
 
In een andere brief, aan de Efeziërs, schrijft Paulus dat wij mogen 
wandelen in de goede werken die God heeft voorbereid. Zoiets proef je 
ook hier. Het is niet worstelen, knokken, hard werken. Het is worden wie 
je in Christus bent! Hij heeft het harde, moeilijke werk gedaan. En Hij 
deelt het aan ons uit, door de Geest. En wij? Wij hoeven alleen maar  

de jas te passen die God ons aangeeft om aan te trekken.  
Want een mens moet verder… 
 
Niet alleen persoonlijk, ook samen! 
“Verdraag elkaar en vergeeft elkaar als iemand een ander iets te 
verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar ver-
geven. En bovenal kleed u in de liefde, de band van de volmaakte een-

heid.” In deze zin staan allerlei belangrijke woorden. Vergeving, liefde, 
eenheid… Maar er is één woord waar je heel snel overheen leest. Het 
woord ‘elkaar’. Er zijn allerlei dikke boeken over alle belangrijke 
woorden in het Nieuwe Testament geschreven. Naslagwerken. Een 
professor uit Apeldoorn miste één zo’n kernwoord: ‘elkaar’. Het was 
hem opgevallen hoe vaak dat in het Nieuwe Testament voorkomt.  
Hoe belangrijk het is. Verdraag elkaar, vergeef elkaar… 

 
Elkaar. Dat is echt een grondwoord.  
Ook als het gaat om het nieuwe leven van de opstanding. 
Liefde is de band van de volmaakte eenheid. En wij denken bij liefde  
al snel aan warme gevoelens voor elkaar. Maar Paulus denkt daar veel 
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nuchterder over. Gemeente zijn is niet iets met elkaar hebben… Het is 
elkaar ‘verdragen’. Het met elkaar uithouden. Die ander accepteren. 
Hem of haar nemen zoals hij of zij is. Dat is het in de basis… 

 
En ja, je proeft daarin iets van de moeite die het kost.  
En dat is nog veel sterker bij dat andere woord: ‘vergeven’. Paulus 
gebruikt hier een woord dat betekent: iets overhandigen, een cadeautje 
geven om het weer goed te maken. Ook daarin proef je dat het allemaal 
niet vanzelf gaat. En het gaat nog verder: er is sprake van ‘iemand die 
een klacht heeft over een ander’. Mensen die zich over elkaar beklagen.  
 

Hoe moet je je dat voorstellen? Waren er in Kolosse dan enorme ruzies 
aan de gang? Was er een bijzondere aanleiding voor Paulus om dit te 
schrijven? Nee, daar lijkt het niet op. In de brief aan de gemeente van 
Efeze schrijft Paulus precies hetzelfde. Dat wil dus zeggen: dit is 
realiteit in de christelijke gemeente. Het is een grondregel:  
Gemeente zijn is het met elkaar uithouden! 
 

En hoe doe je dat? Paulus gebruikt hetzelfde beeld. 
Kleed je in de liefde. De jas van Christus ligt klaar: Zijn liefde. 
Je hoeft het alleen maar aan te trekken. Ik hoop dat je voelt dat de 
manier waarop Paulus over liefde spreekt heel bevrijdend is. Vaak 
beginnen wij bij onszelf. Of we die ander een beetje mogen… 
Paulus begint bij de liefde van Christus. Bij Zijn vergeving. 
Bij het feit dat Hij het met ons uithoudt, ons verdraagt. 

En als ik in die liefde mag delen, dan ook die ander! 
 
Daarom vind ik het Avondmaal zo’n mooi beeld van de kerk. 
Want als er iets aan de tafel des Heren duidelijk wordt, is het toch dat 
wij allemaal, wie we ook zijn, leven van Gods vergeving. Dat je allemaal 
leeft van Gods verdraagzaamheid. Zo zit je aan de tafel – persoonlijk. 
Maar ook samen! Zo mag je naar elkaar kijken. Zo mag je ook naar jezelf 

kijken. Je leeft van Gods verdraagzaamheid. Omdat Hij ons (ver)draagt, 
verdragen wij ook elkaar. Omdat Hij ons lief heeft, hebben we ook 
elkaar lief. Kan dat ook en gebeurt het ook! 
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Een mens moet verder! Inderdaad. En daarom herinnert Paulus ons aan 
de Doop. Dat is de bron, het begin. Maar daarom is er ook het 
Avondmaal. Dat is het sacrament van de herhaling. 

Van steeds weer aangemoedigd worden. 
 
Er is nog zoveel te ontdekken. 
Er liggen nog zoveel kansen om te groeien in geloof. 
Er is nog zoveel mogelijkheid om de liefde groter te laten worden! 
Dat mag je proeven en ervaren in het Avondmaal. Als een bemoediging, 
maar ook als aansporing. Om het nog een keer te zeggen met het beeld 
van een preek van een paar weken geleden. Avondmaal als de Hand van 

God op je hoofd. Zijn zegen. Maar ook als het duwtje in de rug… 
Want inderdaad: een mens moet verder… 
Amen. 


