Paulus aan de Kolossenzen
Kolossenzen 1
1. Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus
Christus, en de broer Timotheüs,
2. aan de heiligen en trouwe broers in Christus in Kolosse.
Genade aan u en vrede van God onze Vader en de Heer
Jezus Christus.
3. Wij zijn dankbaar naar de God en Vader van onze Heer
Jezus Christus toe. Altijd biddend voor u,
4. gehoord hebbend van uw geloof in Christus Jezus, en
van de liefde van alle heiligen,
5. vanwege de hoop die voor u in de hemelen wordt
bewaard, waarvan u eerder gehoord heeft, samen met het
waarachtige woord van het goede nieuws.
6. Het is aanwezig bij u, net als in heel de kosmos, en het
draagt vrucht, net als bij u, vanaf de dag dat u oprecht
geluisterd en grondig kennisgenomen heeft van de
genade van God.
7. Net zoals u dat van Epafras gehoord hebt, onze
medeslaaf, die als dienaar van de Christus, trouw naar u
toe is,
8. die ons in de Geest ook uw liefde bekendgemaakt heeft.
9. Daarom houden ook wij, vanaf de dag dat wij dit
gehoord hebben, niet op met bidden voor u en vragen
dat u vol van het herkennen van Zijn wil zou zijn, met
alle wijsheid en geestelijk inzicht,
10. dat u de Heer waardig wandelt, tot plezier van iedereen,
vruchtdragend in elk soort goed werk en groeiend in het
herkennen van God.
11. Met alle kracht bekrachtigt, passend bij de macht van
Zijn heerlijke mening, met alle volharding en geduld,
met blijheid.
12. Dank brengend aan de Vader Die ons geschikt gemaakt
heeft om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen
in het licht,
13. Die ons uit de macht van de duisternis bevrijd heeft, en
verplaatst naar het koninkrijk van de Zoon Die Hij
liefheeft,
14. in Wie wij gered zijn, via Zijn bloed, ter vergeving van
zonde.
15. Die het beeld van de onzichtbare God is, de
Eerstgeborene van heel de schepping.
16. Want alle dingen zijn in Hem geschapen, de dingen in
de hemelen en de dingen op aarde, het zichtbare en
onzichtbare, of het nu tronen zijn, of heerschappijen, of
heersers, of machthebbers, alle dingen zijn door Hem en
voor Hem geschapen.
17. En Hij is voor alle dingen en alle dingen zijn
samengesteld vanuit Hem.
18. Hij is ook het Hoofd van het lichaam, de kerk. Die de
Oorsprong is, de Eerste vrucht vanuit de doden, dat
komt omdat Hij in alle dingen als eerste begint.
19. Want het is een goed besluit geweest om het
alomvattende in Hem te doen wonen,
20. om via Hem alle dingen om te ruilen voor Hemzelf,
vrede makend via het bloed van Zijn kruis, via Hem, of
het nu de zaken op aarde zijn, of de zaken in de
hemelen.
21. Ook u was ooit vervreemd met een vijandelijke
gedachtegang en schadelijke daden,
22. maar nu is, met zijn lichaam van vlees, een uitruilactie
gedaan, door te sterven, om u heilig en onberispelijk en
zonder aanklacht tegenover Hem te plaatsen.

23. Als u tenminste blijft bij het gefundeerde en vaststaande
geloof, en niet wegtrekt van de hoop op het goede
nieuws dat u gehoord heeft, dat wat in heel de schepping
die zich onder de hemel bevindt is verkondigd, waarvan
ik Paulus een dienaar geworden ben.
24. Wie verheugt zich nu in mijn lijden voor u, en lijdt als
plaatsvervanger voor de nog ontbrekende verdrukking
van Christus in mijn vlees, voor de kerk die Zijn lichaam
is?
25. Waar ik een dienaar van geworden ben, volgens ‘de
economie van God’ die mij voor u is toevertrouwd, om
het woord van God vervuld te hebben,
26. het geheim dat al eeuwen verborgen is gebleven, al
generaties lang. Maar nu is dat aan Zijn heiligen
duidelijk gemaakt,
27. aan wie deze God het bekend heeft willen maken, wat de
rijkdom van deze heerlijkheid, van dit geheim onder de
samenlevingen is, Wié Christus in u is, de hoop op die
heerlijkheid.
28. Die wij verkondigen, ieder mens dit op het hart
drukkend, en ieder mens in alle wijsheid onderwijzend,
zodat wij ieder mens volmaakt bij Christus Jezus aan
zouden kunnen bieden.
29. Onder Wie ik ook werk, als deelnemend aan een
sportwedstrijd, met Zijn energie die met kracht in mij
werkt.

Kolossenzen 2
1. Want ik wil dat u inzag wat voor een grote worsteling ik
om u en degenen in Laodicea voer, terwijl velen mij in
werkelijkheid nog niet eens gezien hebben!
2. Zodat hun harten bemoedigd zouden worden, met liefde
samengebracht, en om de volle rijkdom van de
volmaakte kennis, om het geheim van de God en Vader
en van de Christus nauwkeurig te kennen,
3. in Wie alle schatten van wijsheid en wetenschap zijn
opgeslagen.
4. Ik zeg dit ook zodat niemand u kan misleiden met
overredende woorden,
5. want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik geestelijk
bij u, heel blij om u in goede orde te zien, met de
standvastigheid van uw geloof in de Christus.
6. Dus net zoals u Jezus Christus als Heer heeft
aangenomen, wandel met Hem,
7. geworteld in en bouwend op Hem, en bevestigd in het
geloof zoals u dat geleerd heeft, overvloedig in dit alles
met dankbaarheid.
8. Kijk uit dat er niemand zal zijn die u via de filosofie en
onzinnig bedrog wegrooft, op grond van tradities van
mensen, op grond van ‘het ontstaan van de Kosmos’, en
niet op grond van de Christus.
9. Want in Hem woont de volledige volheid van de
Godheid lichamelijk,
10. en ú bent met Hem vervuld, Die juist het Hoofd is van
elke oorsprong en macht om te regeren.
11. In Wie u ook besneden bent met een zonder handen
uitgevoerde besnijdenis, met het volledig afleggen van
het lichaam met lichamelijke zonden, met de besnijdenis
van Christus,
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12. met Hem begraven in de dood, met Wie u ook opgewekt
bent door het overtuigd zijn van de energie van God, Die
Hem uit de dood heeft opgewekt.
13. Al bent U ook dood door de misstappen en
onbesnedenheid van uw vlees, Hij (God) heeft dat met
Hem tot leven gewekt, al uw misstappen vergeven
hebbend,
14. het handschrift met voorschriften die tegen ons pleiten
uitwissend. Hijzelf droeg ook wat er tussenin stond weg,
het aan het kruis vastgespijkerd hebbend.
15. De oorsprong en macht om te regeren volledig afgelegd
hebbend, publiekelijk tentoongesteld, hen hiermee
overwonnen hebbend.
16. Laat dus niemand u veroordelen met eten of met
drinken, feestdagen, de nieuwe maan of met sabbatten.
17. Die zijn een schaduw van de op handen zijnde zaken,
bovendien is het lichaam van de Christus.
18. Laat niemand u verkeerd besturen, vanuit de gedachte
van minderwaardigheid en engelenverering. Als
inwijding in ‘het onzichtbare,’ op niets gebaseerde
opgeblazenheid door lichamelijke verlangens,
19. en zonder de macht van het Hoofd, van waaruit heel het
lichaam met pezen en zenuwstelsel volledig gedirigeerd
en samengehouden wordt, ‘de groei van God’ groeiend.
20. Als u met de Christus dus afgestorven bent van dit
‘ontstaan van de Kosmos’, waarom leeft u dan zo in
deze Kosmos, onderworpen aan dogma’s,
21. ‘Raak niet aan, proef niet, gebruik niet!’
22. (allemaal dingen die met het gebruik verloren gaan) wat
op voorschriften en onderwijs van mensen gebaseerd is.
23. Bevat iets daarvan werkelijk een woord van wijsheid?
Met die eigengereide godsdienst en minderwaardigheid,
zonder het lichaam te sparen, waardeloos ter bevrediging
van het lichamelijke!

Kolossenzen 3
1. Als u dus met Christus bent opgewekt, zoek dan dat wat
boven is, waar de Christus is, zittend aan Gods
rechterhand.
2. Gebruik uw hersens voor wat boven is, niet voor wat op
aarde is.
3. Want u bent gestorven, en uw leven werd met de
Christus in God verborgen.
4. Als Die Christus geopenbaard zou worden, ofwel ons
leven, dan zult u met Hem geopenbaard worden in
heerlijkheid.
5. Dood dus die ‘ledematen’ op aarde van u, onzuivere
seks, onreinheid, ziekelijke passies, slechte begeerten, en
de hebzucht, dat alles is afgoderij,
6. daarom komt de ‘woede-uitbarsting van God’ over de
ongehoorzame zonen eraan,
7. met wie u ooit ook heeft gewandeld, toen u daarin
geleefd heeft.
8. Maar leg nu ook al deze dingen af, woede-uitbarstingen,
hartstocht, slechtheid, kwaadsprekerij en schandelijke
taal uit uw mond.
9. Lieg niet tegen elkaar, de oude mens met zijn manier
van handelen afgelegd hebbend,
10. en het nieuwe aangetrokken hebbend, vernieuwd tot
herkenbaarheid aan het beeld van Hem Die geschapen
heeft.
11. Waar er geen Griek of Jood bestaat, besneden of
onbesneden zijn, buitenlander, Scyth, slaaf, of vrij man.
Maar in alles en allen is Christus.
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12. Bekleed u dus, zoals het uitgekozenen van God betaamd,
heilig en geliefd, met innerlijke ontferming, met
bruikbaarheid, bescheidenheid, vriendelijkheid, geduld.
13. Elkaar verheffend en henzelf vergevend, wanneer
iemand iets aan een ander te verwijten heeft. Net zoals
Christus u ook vergeven heeft, zo ook u.
14. Heb meer dan dit alles lief, wat de band tot
volmaaktheid is.
15. Laat juist de vrede van God scheidsrechter in uw harten
zijn, waartoe u in één lichaam geroepen bent en wees
dankbaar.
16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, met al
dat wijze onderwijs uzelf ook aansporend, met psalmen
en lofzangen en geestelijke liedjes, met genade in uw
hart zingend tot de Heer.
17. En alles wat u doet, in woord of werk, (doe) alles in de
Naam van de Heer Jezus, dank brengend aan God, ook
Vader door Hem.
18. De vrouwen, stel u ondergeschikt op aan uw mannen,
zodat het aankomt bij de Heer.
19. U mannen, hou van de vrouwen, en maak hen niet
verbitterd.
20. De kinderen, luister in alles naar je ouders, want dat
vindt de Heer fijn.
21. Vaders, maak uw kinderen niet kwaad, zodat ze niet
ontmoedigd worden.
22. Slaven, luister in alles naar wie heer in dit vlees zijn,
niet met uiterlijk vertoon, als mensenbehagers, maar met
eenvoud van hart, God vrezend.
23. En doe alles wat u doet met hart en ziel, als voor de Heer
en niet voor mensen.
24. Wetend dat u de beloning van de erfenis van de Heer
zult ontvangen. Want u bent in dienst bij Christus de
Heer.
25. Bovendien zal wie onrecht doet, het onrecht dat hij
gedaan heeft terugontvangen, er is geen aanzien des
persoons.

Kolossenzen 4
1. Wie heer is, zorg voor wat rechtvaardig en wat eerlijk is
naar de slaven toe, wetend dat u ook die Heer in de
hemel heeft.
2. Blijf volharden in gebed, op die manier wakend vanuit
dankbaarheid.
3. Bid tegelijkertijd ook voor ons, zodat God voor ons een
deur voor het woord kan openen, om het geheim van
Christus te vertellen, waarvoor ik ook in de boeien werd
geslagen,
4. zodat ik het zichtbaar kan maken, zoals ik het behoor te
vertellen.
5. Wandel met wijsheid naar wie nog buiten zijn, op de
juiste tijd op de markt aanwezig zijnde.
6. Wie van u spreekt, altijd met genade, met zout op smaak
gemaakt, zodat ieder van u weet hoe passend te
antwoorden.
7. Tychikus zal u alle dingen over mij bekendmaken, dit is
een geliefde broer en trouwe dienaar en medeslaaf in de
Heer,
8. die ik hiervoor naar u toegestuurd heb, om te weten hoe
het met u gaat en om uw harten te bemoedigen.
9. Samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broer, die
bij u vandaan komt, zij zullen u alles van hier
bekendmaken.
10. Aristarchus, die met mij gevangen zit, groet u, en
Markus, de neef van Barnabas (over wie u de opdracht
gekregen hebt om hem op te nemen als hij komt),
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11. en Jezus die Justus genoemd wordt, wie uiterlijk
besneden zijn. Het zijn alleen maar medewerkers van het
koninkrijk van God, ze zijn een spreekbuis in de
samenkomsten voor mij geworden.
12. Ook Epafras die bij u vandaan is groet u, slaaf van
Christus zijnde, altijd in de gebeden voor u strijdend, dat
u volmaakt staande zou blijven en voorzien werd met
alles van de wil van God.
13. Want ik getuig van hem dat hij grote ijver heeft voor u
en voor wie in Laodicea en wie in Hiërapolis zijn.
14. Lukas, de geliefde dokter groet u, en Demas.
15. Groet de broers in Laodicea, en Nymphas en de kerk bij
hem thuis.
16. En als de brief bij u is voorgelezen, zorg dat deze ook in
Laodicea wordt voorgelezen, en die van Laodicea ook
aan u wordt voorgelezen.
17. En vertel Archippus: ‘Let op de bediening die u bij de
Heer ontvangen heeft, dat u die tot een goed einde
brengt.’
18. Deze groet is van mijn hand, Paulus. Gedenk mijn
boeien. De genade is met u. Amen. (Geschreven vanuit
Rome aan de Kolossenzen via Tychicus en Onesimus)
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