
Kolossense 2:6-15 

Agtergrond 

Die gedeelte wat ons vanoggend gaan lees uit Kolossense vorm die kern van hierdie brief.   

Inleiding 

Ek dink die meeste van julle sal hierdie skildery herken. 

Afskrifte daarvan  het in baie van ons se oupas en oumas 

se huis gehang. As ek reg is, met die opskrif Die breede en 

smalle weg. Ek weet nie wie dit geskilder het en waar dit 

vandaan kom nie.  

 

Hierdie skildery impliseer dat elke mens ’n keuse moet 

maak tussen die breë, maklik begaanbare pad en die smal, 

moeiliker pad van die lewe. Natuurlik verwys dit na ons 

keuse vir of teen God. Ek dink dit verwys na ’n bepalende, 

eenmalige besluit maar ook na besluite wat ons op ’n daaglikse basis moet neem. 

 

Paulus skryf vir die gelowiges in Kolosse oor ’n keuse wat hulle moet maak. Breedweg gestel: vir of 

teen God – soos die breë of smal weg. Hy roep hierdie gemeente op – en daarom ook vir ons 

vanoggend – wandel met God. 

 

1. Die breë weg -  verdienste 

 

Julle sal onthou dat Paulus hierdie gemeente nie besoek het nie. Hulle het ontstaan as gevolg van 

mense wat die evangelie gehoor het op ander plekke en toe  in hulle tuisdorp verkondig het. So het 

hulle gemeente ontstaan onder leiding van Epafras. 

 

Hierdie gemeente in Kolosse het dit nie maklik gehad nie. Hulle het nie eerstehandse kennis van die 

evangelie gehad nie. Daarom was hulle ’n maklike teiken vir valse leraars wat hulle op allerlei 

dwaalweë wou wegvoer. Hulle het nie ’n Bybel gehad nie – dit was nog in die proses van geskryf 

word.  

 

Hierdie valse leerstelling was nie ’n doelbewuste weg stuur van God nie. Dit was meer ’n soeke na 

die waarheid te midde van talle godsdienste en sieninge. Maar ongelukkig was die effek op die ou 

end ’n wegbeweeg van God en Christus af. En dit is waarteen Paulus waarsku. 

 

Kom ons kyk na hierdie valse leerstelling: Paulus beskryf dit as teorieë en argumente wat misleidend 

is. Hierdie teorieë en argumente berus oorleweringe van mense en wettiese godsdienstige reëls.  Die 

basis daarvan is nie Christus nie. Dit het gegaan oor allerlei reëls en voorskrifte oor wat geëet mag 

word en wat nie.  Verder was die vier van allerlei feeste hoog op die agenda. Selfs die aanbidding 

van engele is voorgeskryf. En dit alles is geleer op grond van kamtige visioene wat hulle gesien het.      

 



Hierdie valse lering was gegrond op die geloof dat daar allerlei bo-natuurlike magte was en dat ’n 

mens hierdie bo-natuurlike magte positief moes stem teenoor jouself. Jy kon dit reg kry deur allerlei 

wettiese voorskrifte  na te kom. Jy moes sekere dinge prysgee en opoffer. Terselfdertyd  moes jy 

allerlei feeste vir hierdie bo-natuurlike magte vier. 

 

Hierdie weg – so leer Paulus – is die verkeerde weg. Dit is nie pad na verlossing nie.  

 

2. Die smal weg  -  Christus 

  

 Teenoor hierdie breë weg van verdienste, verkondig Paulus die smal weg van Christus. Christus is 

die weg – die enigste weg.  

 

Christus is die Seun van God. Hy is self God. Paulus stel dit soos volg: In Christus is die volle wese van 

God beliggaam.  Hy het na die aarde toe gekom en het gesterf en opgestaan. Deur sy dood het Hy 

die sonde, Satan en die dood oorwin. Hy het die straf op sonde gedra. 

 

Dit word nie pertinent in hierdie paar verse uitgewys nie. Dit word hier as agtergrond kennis 

veronderstel. Hier word net verwys na die sterwe en opstanding van Christus. Die klem val selfs nie 

in die paar verse op Christus se sterwe en opstanding nie, maar op die effek, betekenis daarvan vir 

mense.  

 

Ons – mense – het saam met Christus gesterf en is saam met Hom begrawe. Daarom is ons dood vir 

die sonde. Maar ons – mense – het ook saam met Christus opgestaan. Daarom leef ons saam met 

God. In kort: ons is dood vir die sonde en lewend vir God. 

 

Natuurlik was hierdie sterf en opstanding nie letterlik nie. Paulus bedoel dit hier simbolies. Dit gaan 

hier oor ons verbondenheid met Christus. Ons is verbind aan Christus. Ons is vasgebind, vasgemaak 

aan Christus.  

 

Hierdie verbondenheid – vasmaak, vasbind -  kom natuurlik van Christus af. Hy het dit gedoen. Hy 

het ons gekies, geroep, sy kinders gemaak. Ons aandeel was maar net om in geloof dit te aanvaar. 

Die Griekse werkwoord wat in Kolossense 2:6 met aangesien julle Christus aangeneem het, vertaal 

word, kan ook beteken aangesien julle Christus ontvang het. Daarmee wil ek nie sê aangeneem is 

verkeerd nie, ek wil net sê dat ons ook ontvang moet by lees. Die kern is: Christus het ons aan Hom 

verbind en ons reaksie was om dit te ontvang en te kies.  

 

Paulus noem nog ’n paar elemente wat bewys is van die verbondenheid: 

 Die besnydenis -  maar Hy gee ’n nuwe betekenis aan besny. Vir Hom gaan dit nie oor die 

fisiese besnydenis van die Jode in Kolossense op agt dae ouderdom wat deur mense 

volvoer is nie. Dit gaan vir hom oor ’n geestelike besnydenis van mense wie se sonde 

deur Christus weggeneem is. Daar staan letterlik dat die besnydenis is om gestroop te 

wees van die sonde – soos wat jy gestroop word van ’n kledingstuk.        

 Die doop is nog so ’n teken van saam dood wees vir die sonde en lewend te wees vir 

God. 

 



In plaas van om self te probeer om deur opoffering en feeste met bo-natuurlike magte versoen te 

word, kan ons eerder net leef in ons verbondenheid met Christus. Hy het met sy dood ons dood 

gemaak vir die sonde en met sy opstanding ons lewend vir God gemaak. Hy het die bose magte 

verslaan. Hy het die skuldbewyse teen ons tot niet gemaak. 

 

3. ’n Lewe op die smal weg 

 

’n Lewe op die smal weg is reaksie op God se aksie. God se aksie was wat Christus gedoen het. Ons 

reaksie is om met ons lewe elke dag te reageer.  

 

Daarom dat Paulus die paar verse begin met die woorde aangesien. Aangesien ons Christus 

aangeneem het...  aangesien ons aan Hom verbind, vasgemaak is...  aangesien ons dood is vir die 

sonde en lewend vir God .... daarom! 

 

Daarom moet ons ons in verbondenheid met Hom leef. Ons aanvaar hierdie verbondenheid aan 

Christus deur ons self al meer aan Hom te verbind. Ons doen dit daagliks met ons lewe. Ons doen dit 

deur daagliks te kies vir God en teen die sonde. Ons is immers dood vir die sonde en lewend vir God. 

Daarom wil ons al meer dood raak vir die sonde en al meer lewend raak vir God. 

 

Hierdie verbondenheid word met pragtige beelde beskryf: 

 in Hom gewortel 

 op Hom gebou 

 vas in die geloof 

 met dankbaarheid vervul 

 

Dit is hoe ons verbonde aan Christus kan leef. In Hom gewortel en op Hom dui op die basis, die 

fondament van ons lewe. Ons groei uit wat Christus is en gedoen het. Dit is die rede vir alles. Ons 

hou vas aan Christus in die geloof. Ons doen dit alles uit dankbaarheid vir wie Hy is en wat Hy 

gedoen het. 

 

Hierdie lewe van verbondenheid kan die beste verstaan word as ons na die Griekse woord kyk: 

Letterlik beteken dit om saam te stap, om rondom te stap. ’n Lewe van verbondenheid aan Christus 

is om saam met Christus te stap. Om saam met Hom te wandel.  Nou verstaan julle ook sommer my 

keuse vir die breë en smal weg as inleiding vir die preek. Ons kies om saam met Christus te stap – op 

die smal weg. Ons kies om saam met Christus te stap, omdat Hy ons gekies het. 

 

Wat ons ook moet raaksien van hierdie werkwoord in Grieks die tydvorm waarin dit gegiet is. Ek 

gaan julle nie met die detail daarvan verveel nie – maar dit beteken dat ons altyd en voortdurend 

saam met Christus moet wandel. Dit is ’n bevel. Ons moet altyd en voortdurend aan Christus verbind 

wees. 

 

Dit impliseer dat ons teen enige iets anders kies. Ons kies teen die breë weg van eie verdienste. Dit 

werk nie. Ons kies teen valse leringe. Ons kies Christus en Christus alleen.  

 

 



Slot 

 

Christus het ons gekies om saam met Hom te wandel – Hy het met sy dood en opstanding ons aan 

Hom verbind. Ons het Hom gekies en is aan Hom verbind. Ons kies elke dag in elke situasie om saam 

met Christus te wandel; om aan Hom verbind te wees. Ons kies die smal weg – Christus. Nie die breë 

weg van eie verdienste nie. 

Ek sluit af met die woorde van gewilde lied uit The Student Prince  I'll Walk with God:   

 

I'll walk with God  

From this day on 

His helping hand I'll lean upon 

This is my prayer my humble plea 

May the lord be ever with me 

 

There is no death though eyes grow dim 

There is no fear when I'm near to him 

I'll lean on him forever  

And he'll forsake me never 

He will not fail me as long as my faith is strong 

What ever road I may walk alone 

I'll walk with God  

I'll take his hand 

I'll talk with god he'll understand 

I'll pray to him 

Each day to him 

And he'll hear the words that I say 

His hand will guide my throne and rod 

And I'll never walk alone 

While I walk with God 
 

 


