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L a n g  l e v e  d e  k e r k !

T h e m a  6 :  O p s t a a n  t o t  e e n  n i e u w  l e v e n !  

 “Zoek de dingen die boven zijn!” Zo opent dit hoofdstuk waarin Paulus de boodschap aan de 
Kolossenzen concreter gaat maken. Het heil in Jezus Christus: wat betekent dat nu voor je leven? 
Paulus wijst omhoog, “daar waar Christus Jezus is.” Met andere woorden: 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.  

 In de taal die Paulus gebruikt herinnert hij de gemeente aan de Doop. Wij denken dan al snel 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 worden en weer herrijzen. 

 Alles wat Paulus zegt in dit hoofdstuk, hangt daarmee samen. Anders gezegd: dat nieuwe leven 
ontvang je vanuit de Doop. Nog beter gezegd: vanuit Christus! Zoals Zijn leven begraven is, zo ook 
ons oude leven. Het is voorbij. En zoals Christus is opgestaan uit de dood, zo ook wij in een nieuw 
leven! De oude kleren afgelegd, de nieuwe kleding mag je aantrekken! 

 Die beweging maakt Paulus vervolgens heel concreet. Want de Doop heeft gevolgen in wat je doet 
en laat. “Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en 
ook hebzucht – hebzucht is afgoderij…”. Daarmee doelt Paulus niet op de rationele kant van ons 
leven, maar op onze driften, verlangens, lusten.   

 Het zijn vooral de twee grote krachten waar Paulus aan denkt. Seksualiteit en hebzucht. Het zijn de 
krachten die zo sterk zijn dat je er heel snel van in de ban raakt. Let erop wat Paulus niet zegt. Hij 
zegt niet: denk nu eens na (wat in het Griekse denken gezegd werd). Maar zo werkt het niet… Die 
impulsen en verlangens zijn te sterk.  

 Paulus 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 want Paulus heeft het ook over je taalgebruik, over je woede) 
passen niet bij het nieuwe leven. Je bent immers gedoopt! 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.” 

1. In vers 4 noemt Paulus Christus ‘uw leven’. Reageer op die uitspraak! Zou je dat ook zo durven 
en kunnen zeggen? Of vind je dat moeilijk? Of zou je een ander woord kiezen? Bespreek met 
elkaar! 

2. Hoe herkenbaar zijn de twee grote krachten (seksuele begeerte en verlangen naar rijkdom) die 
Paulus hier benoemt voor je?  

3. Het advies van Paulus is duidelijk. Hij zegt niet: denk beter na! Maar: voed die begeerten niet! 
Hoe kun je dat geestelijke advies in je leven toepassen? 
 



7 februari  2021   Koloss enzen 3:1-17 

htt p : / / w w w. he r vo r m d. nl / l e ve n -m et - g od /  
 

 Het is een prachtig beeld dat Paulus hier gebruikt. Het geheim van geestelijke groei is de prachtige 
gaven aantrekken die God je wil geven. 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… 

 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 moeilijke werk gedaan. En Hij deelt het aan ons uit, 
door de Geest. Wie de jas past, trekke hem aan… 

 Delen in het opstandingsleven is ook iets gezamenlijks. Paulus schrijft: “Verdraag elkaar en vergeeft 
elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar 
vergeven. En bovenal kleed u in de liefde, de band van de volmaakte eenheid.” In deze zin staan 
allerlei belangrijke woorden. Vergeving, liefde, eenheid…  

 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 nuchterder over. Gemeente zijn is niet iets met elkaar 
hebben… Het is elkaar ‘verdragen’. Het met elkaar uithouden. Hem of haar nemen zoals hij of zij is. 
En in het andere woord, ‘vergeven’, proef je iets van de moeite die het kan kosten.  

 Was er een bijzondere aanleiding voor Paulus om dit te schrijven? Waren er in Kolosse dan enorme 
ruzies aan de gang? Nee, daar lijkt het niet op. Met andere woorden: hij beschrijft dit als de gewone 
realiteit in de christelijke gemeente. Het is een grondregel: gemeente zijn is het met elkaar 
uithouden!  

 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. Vaak beginnen wij bij onszelf. Of we die ander 
een beetje mogen… Paulus begint bij de liefde van Christus. Als ik in die liefde mag delen, dan ook 
die ander! Juist daarvan is het Heilig Avondmaal een prachtig beeld! 

 

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

*  Dank God voor het nieuwe leven als geschenk, vanuit de Doop – met Christus mee gestorven zijn 
en ook opgestaan in een nieuw leven! 

*  Bid dat God je helpt door Zijn Geest om de begeerten en hartstochten die vaak zo sterk zijn niet te 
voeden. Om daarin duidelijke keuzes te durven en kunnen maken! 

* Bid om de liefde in de gemeente, die verdraagt en vergeeft. Dat die liefde ons elke keer wordt 
gegeven als een jas die we mogen aantrekken, bijvoorbeeld door de viering van het Avondmaal.  

5. ‘Verdraag elkaar’, schrijft Paulus. Reageer eens op die uitspraak. Hoe komt het op je over? 
Herkenbaar of juist niet? 

6. In deze tijd vieren we het Heilig Avondmaal online, zowel in november als dit keer. Deel met 
elkaar hoe je deze manier van het Avondmaal vieren beleeft. Wat komt extra naar voren? En 
wat mis je juist? 
 

4. Voor Paulus is het nieuwe leven als een jas die je aantrekt, zoals de dopeling een nieuw, wit 
kleed kreeg als teken van zijn nieuwe identiteit. Wat leer je hiervan? Welke ‘jas’ heb jij nodig? 


