
Kolossense 1:1-14 

Agtergrond 

1. Die stad Kolosse is in die Lykosvallei in die die landstreek Frigië in Klein Asië, in vandag se 

Suidwes Turkye geleë. Dit is naby die hedendaagse Denzil. In Paulus se tyd was die stad 

redelik kosmopolities. Dit is onwaarskynlik dat Paulus self die stad besoek het. Die vermoede 

is dat gelowiges wat in ander stede tot bekering gekom het die Evangelie na Kolosse gebring 

het. Naas Epafras, wat die leier van die gemeente was, weet ons ook van Filemon wat in die 

gebied  gewoon het. 

2. Die brief Kolossense kom baie ooreen met die brief aan Efesiërs. Albei briewe is geskryf 

terwyl Paulus in die tronk was. Ook die inhoud van die briewe stem ooreen. Die brief aan 

Kolosse is vermoedelik ±61 n.C.geskryf. 

3. In Kolossense was daar ook dwaalleraars aan die werk. Ook hier het dit gegaan oor die vraag 

“Hoe word ’n mens gered?” Hierdie dwaalleraars het die mense onder die indruk gebring dat 

die wêreld onder beheer was van bonatuurlike en engele magte. Hulle het beweer dat as ’n 

mens jou verhouding met hierdie magte reg sou bestuur, hulle as tussengangers tussen jou 

en God tot jou voordeel sou optree. Jy kon hierdie magte gelukkig hou deur allerlei feeste te 

vier en jou te onthou van sekere voedsel en drank. In reaksie hierteen herinner Paulus dat 

mense slegs deur Jesus gered word. Die brief aan Kolossense is baie sterk Christus 

gesentreerd. Paulus beklemtoon dat Christus die Heerser is.   

Inleiding 

Pherekydes of Patrae was bekend as ’n Gewer van ritme. ’n Dokument uit 709 v.C. beskryf hoe hy ’n 

groep van agt honderd musici gelei het deur  met ’n goue staf egalige op en af bewegings te maak  

sodat die musici gelyktydig begin speel het en dan bly saam speel het. Sover bekend was hy die eerste 

dirigent van ’n orkes. Sedert daardie jare het die 

optrede van dirigente baie verander. Tog is hulle 

funksie steeds dieselfde. Die dirigent is daardie 

een persoon wat tjoepstil is tydens die optrede 

maar verantwoordelik vir die saamsnoer van 

elke musikant se bydrae tot een pragtige geheel. 

Die dirigent se optrede word beskryf as die 

misterieuse podium dans voor die orkes. 

Wat vir my altyd aangrypend is, is as die 

orkeslede vooraf op warm. Elkeen speel of 

blaas sy of haar eie noot of tempo en dit is ’n 

verskriklike lawaai. Maar as hulle begin saam 

speel onder leiding van die dirigent, dan is dit 

die mooiste klanke wat na vore kom.  

Met hierdie beeld wil ek vanoggend die boodskap van Kolossense verduidelik. Miskien moet ek eers 

sê dat hier heelwat sake is wat in hierdie gedeelte duidelik na vore kom. So  kry ons onder andere 

die klem op gebed. Paulus bid hier vir die gemeente in Kolosse. Maar vanoggend fokus ons op God 

as dirigent van ons lewe.  



Soos wat ’n dirigent in ’n simfonie orkes ’n groot rol speel om die harmonie en eenheid te 

bewerkstellig, is God die dirigent van ons elkeen se lewe. God is besig om in elke gelowige se lewe 

te dirigeer en bestuur tot ’n pragtige eenheid van geloof, hoop en liefde. 

 

 

1. God as dirigent 

Baie keer voel ons eie lewe – en dan bedoel ek veral ons godsdienstige lewe – soos die eentonige 

gedreun van die talle musiekinstrumente. Dit voel vir ons asof ons dag in en dag uit maar net 

voortgaan op dieselfde trant. Geen verskille nie. Soos wat dit gister was, is dit vandag en so gaan dit 

more wees. Dit voel asof ons nie eintlik enige vordering maak in ons verhouding met God nie. Ons 

liefde vir God word nie meer nie. Ons kennis van God en sy Woord word nie meer nie. Ons lewe van 

toewyding word nie eintlik beter nie. Ons kry dit nie reg om meer gehoorsaam aan God te leef nie. 

Ons gebedslewe verbeter nie dramaties nie. Ja, dit voel asof ons verhouding en lewe saam met God 

maar so op ’n ploeterstappie voortgaan. Dieselfde noot, dieselfde tempo,  dieselfde toonhoogte, dag 

na dag. 

Ek gebruik spesifiek die woorde “dit voel vir ons.” Volgens Kolossense 1 is dit nie so nie. Die 

boodskap wat ons hier kry is dat ons besig is met  lewe van liefde, geloof en hoop en dat daardie 

lewe deur God as dirigent gedirigeer word. En hierdie lewe is net so veel in kontras as die met ons 

kamtige saai lewe as wat die eentonige gedreun van musiekinstrumente in kontras met ’n pragtige 

simfoniekonsert is. En die rede lê doodeenvoudig in die feit dat God die dirigent van ons lewe is. 

Hoekom sê ek so? Paulus skryf dat waar die Evangelie mense bereik, bring dit vrugte voort. Dit is die 

algemene tendens. Mense hoor die evangelie. Hulle leer dit ken. Hulle word daarin onderrig. En dan 

begin dit vrug dra. Die vrug wat die evangelie dra is geloof, hoop en liefde. 

Paulus skryf aan die gemeente in Kolosse dat hy en sy medewerkers God daarvoor dank. Ook in hulle 

geval was dit so. Hulle het die evangelie gehoor, hulle het dit leer ken toe Epafras hulle daarin 

onderrig het en hulle lewe het ’n lewe van geloof, hoop en liefde geword. Paulus sê dit is die stories 

wat hy gehoor het van die gemeente. Dit is die getuigskrif wat in omloop was oor hulle. 

Ons moet raak sien dat God dit in hierdie mense se lewens gedoen het. Dit is nie iets wat hulle self 

bereik het nie. Daarom ook dat Paulus in sy gebed aan God die dank gee. Hy verstaan dat dit God se 

ingryping in hierdie gelowiges in Kolosse se lewe is wat hulle lewens, lewens van geloof, hoop en 

liefde maak. Hy is die dirigent wat hulle lewens dirigeer tot die pragtige eenheid van geloof, hoop en 

liefde. 

Kom ons bring dit by ons eie lewens uit. Dit voel asof ons maar net voortploeter. Elke dag dieselfde. 

Tog vergeet ons waar ons vandaan kom en hoe ver ons al gevorder het. Miskien moet ek dit beter 

stel: Miskien vergeet ons waar ons was en tot waar God ons nou al gebring het. Hy het ons die 

Evangelie laat hoor; Hy het ons die Evangelie laat ken en ons daarin onderrig – en ons lewens 

verander na lewens van geloof, hoop, en liefde. Hy laat ons vrug dra. 



As ’n mens motor bestuur, kyk jy vorentoe – want die meeste dinge gebeur voor jou. Tog het elke 

motor ’n paar tru spieëltjies. Van tyd tot tyd moet jy terugkyk. Die feit dat jy kan terugkyk verbeter 

jou geheelbeeld van wat om jou aan die gebeur is. Iets daarvan het ons nodig in ons verhouding met 

God. Ons moet vorentoe kyk. Vorentoe na ’n lewe van geloof, hoop en liefde. Maar ons moet ook 

partykeer terug kyk. Terug na waar ons vandaan kom. 

En ek is seker as ons dit doen, sal ons agterkom dat ons lewe nie maar net so voortploeter soos wat 

ons dink nie. Ons vorder. Ons het elkeen al ’n hele pad gekom van waar ons was tot waar ons nou is. 

En God was deur elke dag die dirigent wat ons gestuur en gerig het. Hy het ons lewe met al sy 

verskillende toonhoogtes, note, melodie saam gevoeg tot een mooi simfonie. 

En die rede daarvoor: Dit is hoe dit werk. Mense hoor die Evangelie en hulle verander. Ons het 

gehoor en ons verander. Vanoggend is ’n geleentheid om terug te sit en soos Paulus vir God dankie 

te sê vir waar ons kan wees. Ons kan vir God die dank gee dat ons mense van geloof, hoop en liefde 

kan wees. God het dit in ons elkeen se lewe reg gekry. 

2. ’n Georkestreerde lewe van geloof, hoop en liefde 

Wat is ’n lewe van geloof, hoop en liefde? Kom ons kyk wat sê Paulus daarvan: 

 Geloof in Jesus 

’n Lewe van geloof behels ’n lewe wat aan Jesus Christus behoort. Dit is ’n lewe waar besef word 

dat ’n sondaar mens se enigste hoop op verlossing is Jesus wat aan die kruis gesterf het. Dit staan 

in kontras met mense wat geleer het dat allerlei bo-natuurlike magte jou kan red. Christus en 

slegs Christus. ’n Lewe van geloof in Jesus is waar allerlei ander maniere van verlossing erken 

word as sinneloos en jou ander maar net in afhanklikheid na Jesus uit gesteek word. Slegs Jesus 

kan verlossing en vergifnis van sondes gee. 

En as ons daaraan herinner word, verstaan ons ook die pad wat ons elke dag saam met God stap 

beter. Dit is nie ’n pad van verdienste nie. Ons moet nie die fout maak om te dink dat ons met ons 

geestelike groei enige iets voor God verdien nie. Ons kan nie. God het dit alles vir ons in Christus 

gegee. 

’n Lewe van geloof is ’n lewe van terugsit en geniet en waardeer wat Christus vir ons gedoen het. 

Dit is ’n lewe van vier wat ons gekry het en steeds kry. 

 Liefde vir al die gelowiges  

Tog het ’n lewe van geloof sekere kenmerke. En liefde is een van daardie kenmerke. Iemand wat 

God liefhe,t word iemand wat ander gelowiges lief het. Ook hier is dit iets wat met ons gebeur. 

Gelowiges word deur God mense van liefde gemaak. God stel ons deur sy liefde in staat om te kan 

lief hê. Liefde is nie so maar net ’n menslike eienskap nie. Ons kry dit van God wat liefde is en 

wat vir ons gewys het hoe ware liefde lyk.  

Ook hier kan ons so bietjie na die truspieëltjie kyk. Ons het al almal gevorder op hierdie op pad 

van liefde. Ons kry dit al meer reg om ander lief te hê. Ek sê dit nie sodat ons ons self op die 

skouer moet klop en dink hoe oulik is dit nie. Ek sê dit sodat ons moet raaksien hoe God elke dag 



ons lewe dirigeer en ons lewe bestuur om al meer te word soos Hy ons wil hê. Ek sê dit sodat ons 

nie mismoedig moet dink dat ons nie vorder nie. Ons het al deur God se genade ’n ver pad 

gevorder. Ons ploeter dalk nie maar elke dag so voort soos ons dink nie! 

 Hoop op die hemel 

Volgens Paulus is die geloof en liefde gegrond op die hoop van die ewige lewe. Hierdie ewige 

lewe word volgens Paulus vir gelowiges bewaar. Iemand met hoop lewe anders as iemand sonder 

hoop. Twee sulke mense kan in dieselfde omstandighede vasgevang wees, maar die een met hoop 

sal nog voortgaan, terwyl die een sonder hoop sal opgee. Gelowiges het hoop. Ons het hoop.  

Hoop bepaal die eendag – eendag gaan ons die ewige lewe ontvang. 

Hoop bepaal ook vandag – nou al het dit ’n effek op ’n mens se lewe. 

Iemand met hoop is nie iemand wat voortploeter nie. Iemand met hoop sien die breë prentjie. Al 

voel alles na ’n geploeter, weet iemand met hoop waarop alles afstuur en gee dit juis sin en 

betekenis in die alledaagse. 

Ploeter ons voort? Voel dit asof ons voort ploeter? Ons het hoop! 

3. Groei in geloof, liefde en hoop 

Paulus dank God vir die lewe van geloof, hoop en liefde by die gelowiges van die gemeente in 

Kolosse. Maar sy gebed hou nie daar op nie. Hy bid vir verdere groei in hulle geloof, hoop en 

liefde. Hy bid dat die proses wat God deur die Evangelie in hulle lewens aan die gang gesit het, sal 

voortgaan. Hulle moet steeds meer geloof, liefde en hoop kry. 

Kom ons kyk na die inhoud van sy gebed: Hy vra dat God deur die insig en wysheid wat die Gees 

gee die gelowiges in staat sal stel om God se wil te ken sodat hulle tot eer van die Here kan lewe 

en kan doen wat God van hulle verlang. Hy bid dat God hulle die krag sal gee om in alle 

omstandighede te kan volhard.    

Hiermee wil Paulus beklemtoon Dat die lewe van geloof, hoop en liefde ’n voortgaande proses is. 

Dit het dit begin toe hulle die Evangelie gehoor het en gaan steeds elke dag voort. Hulle geloof, 

liefde en hoop moet groei. 

Wat opvallend is, is dat Paulus nie hier die gemeente die opdrag gee om hulle geloof, liefde en 

hoop te laat groei nie. Hy begin deur te vra dat God dit in hulle lewe sal laat gebeur. Soos wat God 

dit begin het, moet Hy dit laat voortgaan. Hy stel so asof dit God se verantwoordelikheid is. 

Is dit God se verantwoordelikheid? Of is dit die gelowige se verantwoordelikheid? Hieruit kan ons 

aflei dat dit deels albei is. Ek wil nie die woord gebruik “God se verantwoordelikheid” nie. Ek wil 

dit eerder noem God se genade. Dit is God se genade dat Hy geloof, hoop en liefde in mense laat 

toeneem en groei. Hy doen dit uit genade en liefde aan ons. Ons is bevoorreg dat God ons geloof, 

hoop en liefde laat groei. 



Kom ons dink nou weer oor die probleem van “voel” ons ploeter maar net voort in ons 

verhouding met God. Die wonderlike is dat God elke dag met ons elkeen besig is. Hy is 

voortdurend besig om ons elkeen se geloof, liefde en geloof te laat groei. Hy is elke dag die 

dirigent wat ons lewe dirigeer en rig sodat die geheelbeeld die van groei in geloof, hoop en liefde 

is. Hy maak die eentonige gedreun van instrumente bestaan van elke dag ’n pragtige simfonie. 

Ons moet nie vergeet dat ons tog ook die opdrag het om te groei nie. Ons is juis nou in die 

kerklike jaar besig om te fokus op ’n lewe in die koninkryk van God. Dit is die tyd waar ons wil 

groei om God Koning van sy ganse ryk te maak. In die tyd moet ons besef dat ons moet groei in 

geloof, hoop en liefde. 

Kom ek lig dit baie kort uit: 

 Geloof: Ons moet al meer en meer in Christus as enigste Verlosser glo – ons kennis van 

God en ons vertroue op God moet toeneem. 

 Hoop: Ons moet nooit die hoop op die ewige lewe uit die oog verloor nie. Dit moet ons 

daaglikse lewe rig. 

 Ons moet onvoorwaardelik lief hê. Ons moet al meer en meer lief hê. 

Slot

 

Voel jou lewe saam met God soos die eentonige gedreunsang van klomp musiek instrumente? God 

is besig om jou lewe as dirigent te dirigeer tot ’n volmaakte simfonie van eenheid waar geloof, 

hoop en liefde saamkom tot ’n lewe tot sy eer.   

 

 


