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Brief aan de Colossenzen
Gedurende deze twee jaren van huisarrest, waarvan in het algemeen wordt aangenomen dat deze
plaatsvonden van ongeveer 61 tot 63 na Christus, schrijft Paulus vier brieven die nu bekendstaan als de
Gevangenisbrieven. Twee van deze brieven, de brief aan de Colossenzen en de brief aan Filémon, zijn
waarschijnlijk gelijktijdig geschreven. Hoewel Paulus de stad Colosse zelf nooit heeft bezocht, predikt een van
zijn medewerkers, Epafras genaamd, in de steden Colosse, Laodicea en Hiërapolis. Epafras heeft Paulus
kennelijk op de hoogte gebracht van het heidense secularisme dat de gemeenten in die regio bedreigt.
In het heidendom wordt deugdzaamheid niet gekoppeld aan godsdienst. Heidense rituele praktijken worden
uitgevoerd om demonen en boze voorouders af te weren, niet om een beter mens te worden. Paulus ziet in dat
deze kijk op religie zelfs de Christelijke aanbidding kan beïnvloeden als mensen zich slaafs toeleggen op
zogenaamde geestelijke standaarden, maar niet begrijpen dat het erom gaat dat mensen naar de gelijkenis van
Christus worden getransformeerd. Voor Paulus betekent het Christelijke leven meer dan het eenvoudigweg
opgeven van slechte gewoonten. Het gaat om het verwerven van een nieuwe gezindheid, wat voortkomt uit
een concentratie op het hart en de gezindheid van Jezus Christus, die -zoals Paulus zegt- het beeld is van de
onzichtbare God. Alleen een mens met de gezindheid van Christus kan de wereldse zonden werkelijk
overwinnen en een leven leiden dat het spoor van de Heilige Geest volgt.
Col. 1:1,2

GROET. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Timótheüs, de

broeder,
Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn:
genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
Col. 1:3-8

DANKBAARHEID VOOR HUN GELOOF. Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus

Christus, altijd voor u biddende; alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van
de liefde, die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke
gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; hetwelk tot u
gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van
dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook
geleerd hebt van Épafras, onzen geliefden mededienstknecht, dewelke een getrouw dienaar van
Christus is voor u; die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest.
Col. 1:9-14

GEBED VOOR DE COLOSSENZEN. Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben,

niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van
Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere,
tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van
God; met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid
en lankmoedigheid, met blijdschap; dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om
deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der
duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; in Denwelken wij de
verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden.
De voortreffelijkheid van Christus
Col. 1:15-20

DE PERSOON VAN CHRISTUS. Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene

aller kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde
zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alle dingen, en alle
dingen bestaan te zamen door Hem; en Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente,
Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want
het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; en dat Hij, door
Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen
verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de

hemelen zijn.
Col. 1:21-23

RELATIE MET CHRISTUS. En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het

verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat
Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; indien gij maar blijft in het
geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord
hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus
een dienaar geworden ben.
Col. 1:24-29

CHRISTUS VERKONDIGEN. Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de

overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;
welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te
vervullen het Woord Gods; namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen
en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; aan wie God heeft willen
bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen,
welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid.
Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle
wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus; waartoe ik ook
arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Col. 2:1-5

BEZORGDHEID OM HUN GELOOF. Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor

degenen, die te Laodicéa zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien;
opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen
rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den
Vader, en van Christus; in Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.
En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. Want
hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en
ziende uw ordening, en de vastigheid van uw geloof in Christus.
Col. 2:6-8

WAARSCHUWING TEGEN VALS ONDERRICHT. Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt

aangenomen, wandelt alzo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof,
gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. Ziet toe, dat niemand
u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen,
naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus.
Col. 2:9-15

CHRISTUS IS VOLDOENDE. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; en gij zijt in

Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; in Welken gij ook besneden zijt met
een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des
vleses, door de besnijdenis van Christus; zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij
ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt
heeft.
En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend
gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen
ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve
uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; en de overheden en de
machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door
hetzelve over hen getriomfeerd.
Werelds en geestelijk gedrag
Col. 2:16-19

CHRISTUS MOET BRANDPUNT ZIJN. Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk

des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; welke zijn een schaduw der toekomende
dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in
nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs
opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; en het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het
gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd
zijnde, opwast met goddelijken wasdom.
Col. 2:20-23

DOCTRINES DIE DE GEEST ONTBEREN. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der

wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?
Namelijk “raak niet”, en “smaak niet”, en “roer niet aan”. Welke dingen alle verderven door het
gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; dewelke wel hebben een

schijnrede van wijsheid in eigenwilligen godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te
sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.
Col. 3:1-4

GEESTELIJK ZIJN. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn,

waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die
op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer
nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard
worden in heerlijkheid.
Col. 3:5-11

LEVENS MOETEN VERANDERD WORDEN. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk

hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is
afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; in
dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles
af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. Liegt niet
tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, en aangedaan hebt
den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem
geschapen heeft; waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth,
dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
Col. 3:12-17

CHRISTUS 'AANTREKKEN'. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de

innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid,
lankmoedigheid; verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen
iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven
dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest
dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander,
met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in
uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den
Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.
In persoonlijke relaties als Christus zijn
Col. 3:18-21

IN HET GEZIN. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.

Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar.
Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk.
Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
Col. 3:22-4:1

MEESTERS EN SLAVEN. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees,

niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende
God. En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; wetende, dat gij
van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient den Heere Christus. Maar
die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des
persoons. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt
in de hemelen.
Afsluitende gedachten
Col. 4:2-4

OPROEP TOT GEBED. Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;

biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de
verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; opdat ik dezelve moge openbaren,
gelijk ik moet spreken.
Col. 4:5,6

BEHOEDZAAMHEID GEBODEN. Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen

tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij
moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.
Col. 4:7-9

RAPPORTAGE ZAL VOLGEN. Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en

getrouwe dienaar, en mededienstknecht in den Heere; denwelken ik tot hetzelfde einde tot u
gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste; met Onésimus, den getrouwen
en geliefden broeder, dewelke uit de uwen is; zij zullen u alles bekend maken, wat hier is.
Col. 4:10-17

GROETEN VAN BROEDERS. U groet Aristarchus, mijn medegevangene; en Markus, de neef van

Bárnabas, aangaande welken gij bevelen ontvangen hebt; zo hij tot u komt, ontvangt hem; en

Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn; deze alleen zijn mijn medearbeiders in het
Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Épafras, die uit de uwen is, een
dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt
volmaakt en volkomen in al den wil van God. Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver
heeft over u en degenen, die in Laodicéa zijn, en degenen, die in Hierápolis zijn. U groet Lukas,
de medicijnmeester, de geliefde, en Démas. Groet de broeders, die in Laodicéa zijn, en Nymfas,
en de Gemeente, die in zijn huis is.
En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der
Laodicenzen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicéa geschreven is.
En zegt aan Archippus: “Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die
vervult.”
Col. 4:18

ZEGENING. De groetenis met mijn hand, van Paulus. Gedenkt mijner banden. De genade zij met

u. Amen.

Brief aan Filémon
Zoals Paulus aangeeft, zal de brief aan de Colossenzen door Tychicus en Onésimus worden bezorgd. Een
andere brief, die vooral voor Onésimus van belang is, wordt ook meegestuurd. Voordat Onésimus naar Rome
kwam en door Paulus bekeerd werd, was hij een slaaf van een Christen, Filémon genaamd. Onésimus (wiens
naam “nuttig” betekent) was van Filémon gevlucht en had toen kennelijk geld of eigendommen van zijn meester
meegenomen. Paulus schrijft Filémon nu een brief ter wille van Onésimus en vraagt hem om Onésimus als een
broer in Christus terug te nemen. Deze brief geeft enorm veel inzicht in de persoonlijke relaties tussen
Christenen en belicht de vrijheden die verkregen worden wanneer iemand een slaaf van Christus wordt.
Filémon 1-3

GROET. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timótheüs, de broeder,

aan Filémon, den geliefde, en onzen medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus,
onzen medestrijder, en aan de Gemeente, die te uwen huize is:
Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
Filémon 4-7

LIEFDE VAN PAULUS VOOR FILEMON. Ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn

gebeden; alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan den Heere Jezus, en jegens al de
heiligen; opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed,
hetwelk in ulieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over
uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder!
Filémon 8-14

SMEEKBEDE TER WILLE VAN ONESIMUS. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus,

om u te bevelen, hetgeen betamelijk is; zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig
een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u
dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onésimus; die eertijds u
onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb.
Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan; denwelken ik wel had willen bij mij
behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des Evangelies. Maar ik heb zonder uw
goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar
naar vrijwilligheid.
Filémon 15-17

ONESIMUS' TERUGKEER ALS BROER. Want veellicht is hij daarom voor een kleinen tijd van u

gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een
dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder, inzonderheid
mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere. Indien gij mij dan houdt voor een
metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij.
Filémon 18-20

AANBOD OM VERLIEZEN TE VERGOEDEN. En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is,

reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen; opdat ik
u niet zegge, dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin
genieten in den Heere; verkwik mijn ingewanden in den Heere.

Filémon 21,22

PAULUS HOOPT FILEMON TE ONTMOETEN. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw

gehoorzaamheid; en ik weet, dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook
tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden.
Filémon 23-25

GROETEN EN ZEGENING. U groeten Épafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Markus,

Aristarchus, Démas, Lukas, mijn medearbeiders.
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
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