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

T h e m a  8 :  B e e l d d r a g e r  z i j n  

 Het slot van een brief in de Bijbel is vaak niet de spannendste lectuur. Zo lijkt het ook bij deze brief. 
Maar vergis je niet: ook in het slot van de brief gaat het over wezenlijke dingen. In het eerste 
hoofdstuk heeft Paulus gesproken over Jezus Christus als de ‘icoon’, het beeld van God. En in 
hoofdstuk 3 zei hij dat ‘De nieuwe mens vernieuwd wordt naar het beeld (icoon) van zijn Schepper.’  

 In dit hoofdstuk gebruikt hij het woord ‘icoon’ weliswaar niet, maar je ziet hier wel hoe hij zelf 
veranderd is naar het beeld van zijn Schepper. Eigenlijk voedt Paulus de gemeente hier niet eens 
zozeer op door zijn woorden, maar vooral op door wie hij is en door wat hij doet. Wat is belangrijk in 
de relatie met God, buitenstaanders, medewerkers en met alle gemeenteleden? 

[1] ‘Blijf bidden’! Contact met Christus, onze ‘Icoon’, dat is het eerste. De Bijbel noemt dat 
eenvoudig ‘gebed’. Zonder voortdurend contact met God, vervaagt het beeld van Christus in je 
leven! Daarom is bidden belangrijk! Want Jezus Christus leeft! Dat is de grote vooronderstelling 
van het gebed. “Blijf bidden!” zegt Paulus daarom.  

“Blijf daarbij waakzaam en dankbaar.” Bidden is veel meer dan alleen vragen. Het is ook danken. 

Ook dat zie je Paulus voortdurend doen in zijn brieven. En gebed voor anderen: “Bid voor ons”, 
zegt Paulus in vers 4. En in vers 12 noemt Paulus dat Epafras in al zijn gebeden strijdt voor u en 
bidt dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.  

[2] Gedraag je wijs tegenover buitenstaanders! Paulus heeft het over ‘wijsheid’. Dat is een woord 
dat de mensen in Kolosse wel kenden. Vaak ging het dan om een wijsheid die zich verhief boven 
het aardse en opsteeg naar hemelse sferen. Voor Paulus is wijsheid juist heel praktisch, net als in 
het Oude Testament. Wijsheid is leren wanneer je spreken én wanneer je zwijgen moet!  

Daarbij is ‘timing’ belangrijk. ‘Benut iedere gelegenheid’. Letterlijk staat er: ‘koop de tijd (het 
moment) terug’. Paulus bedoelt: benut de kans die je krijgt zo goed als mogelijk. Je moet niet 
altijd en overal je geloof uit willen dragen. Dat stoot mensen af. Maar je kunt ook de momenten 
voorbij laten gaan. En als je die kans dan krijgt, zegt Paulus: “reageer dan vriendelijk, maar 
beslist.”  

1. ‘Beelddrager zijn’ is het thema van deze keer. Hoe weerspiegel je zelf het beeld van Christus?  
2. Herken je wat hier gezegd wordt over Paulus, dat hij de gemeente ‘opvoedt’ door zijn voorbeeld, 

niet eens zozeer door zijn woorden? Geef voorbeelden uit je eigen leven waarin je dat ziet  ook 
gebeuren!  

4. In de wijsheid waar Paulus toe oproept is ‘timing’ belangrijk. Welk gevaar loop jij het meest: 
dat je te vaak of te snel iets zegt? Of juist dat je dat te laat of te weinig doet? 

5. ‘Reageer vriendelijk, maar beslist’. Letterlijk staat er: ‘met genade en met zout’. Wat zou 
Paulus daar concreet mee bedoelen? 

3. Voor wie bid je? Deel dat met elkaar. Kies uit de voorbeelden die je hoort van anderen één 
‘categorie’ mensen voor je tot nu toe niet bidt, maar dat wel wilt gaan doen. 
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[3] Als we naar Christus’ beeld veranderen, gaan wij de mensen om ons heen ook anders bezien. 
Vanuit Zijn liefde. Paulus spreekt met enorme waardering over zijn medewerkers. Vaak denken  
wij aan Paulus als iemand die het allemaal alleen deed. Maar nee, je ziet hier een heel netwerk 
van medewerkers. Luister eens hoe Paulus over hen spreekt. Vanuit de liefde van Christus.  

 “Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder…” Onesimus: dat is toch die weggelopen slaaf? Ja, 
maar dát zegt Paulus niet. Bewust: in Christus ben je één. “Barnabas’ neef Marcus…” Met 
Barnabas was er ruzie geweest en Marcus was weggelopen tijdens één van Paulus’ reizen. Maar 
Paulus zegt: “Ontvang hem gastvrij”! Kortom: denk waarderend over anderen! Als mensen die in 
Christus geliefd zijn!  

[4] Tenslotte eindigt Paulus de brief met de groeten… Groeten zijn belangrijk. Zoals gebed de hand 
uitsteken is naar God, is een groet de hand naar elkaar uitsteken. Letterlijk betekent het woord 
‘groeten’: naar je toe trekken!  Dat is wat er dus in feite gebeurt. Je trekt die ander als het ware 
naar je toe, omdat je verbonden bent met elkaar! 

Groeten heeft te maken met hoe wij elkaar zien! Als het goed is zien we elkaar als mensen die 
allemaal door God geliefd zijn! Ten diepste gaat het om de vraag: hoe kijk je naar andere 
mensen? In het voetspoor van Christus, die kwam om Zijn leven te geven, mogen we delen van 
Zijn liefde. Waar dat gebeurt, zijn we beelddrager van Christus. Kleine iconen van Hem! 

 

 

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

*  Dank God voor Christus, de beelddrager van Zijn Vader. Dank God voor Christus’ weg van leven en 
lijden, van sterven en opstaan! 

*  Bid dat God ons helpt om zelf beelddrager van Christus te zijn. En dat wat we geleerd hebben van 
elkaar deze bijeenkomst (en de keren hiervoor) ook echt vrucht mag dragen! 

* Bid voor alle medewerkers in dienst van het evangelie, dichterbij, maar zeker ook verder weg! 
* Bid om wijsheid om te spreken en te zwijgen op de goede momenten. En bid voor hen die dan in je 

gedachten komen.  
* Dank God voor de verbondenheid in de gemeente, ook in deze tijd – ondank alles. En bid dat die 

verbondenheid blijft en ons steeds weer samenbrengt, ook als er straks weer meer mogelijk is! 
 

6. Wat leer je van de manier waarop Paulus spreekt over medewerkers in dienst van het 
evangelie? 

7. Groeten is iets heel praktisch. De één is heel goed in het sturen van kaartjes, appjes, enz. De 
ander heeft daar minder talent voor. Deel eerlijk hoe jij jezelf ziet. En bedenk vooral op welke 
manier je wél iemand kan zijn die zijn of haar hand uitstrekt naar anderen. 
 


