
Kolossense 

Agtrgrond 

Kolossense is geskryf in 62 n.C. deur Paulus terwyl hy in die tronk was. Dit was gerig aan die 

gelowiges in Kolosse in die Lykosvallei in die die landstreek Frigië in Klein Asië, in vandag se Suidwes 

Turkye geleë. Die brief stem baie ooreen met die brief Efesiërs. In Kolossense gee Paulus aandag aan 

dwaalleraars wat geleer het dat daar allerlei geestelike magte is wat deur die mens oorwin moet 

word deur wettiese godsdienstige reëls na te kom.    

In die eerste drie hoofstukke kry ons ’n teologiese begronding van wat die ware geloof is. Vanaf 

hoofstuk drie vernader dit en gee Paulus meer aandag aan etiek. Waar hy aan die begin die 

dwaalleraars met die waarheid wou ontmasker, gee hy nou aandag aan die praktiese implikasies van 

’n gelowige se lewe. 

Inleiding 

Die annimasie film The princess and the frog is gebaseer op die 

verhaal van ED Baker The Frog Princess wat op sy beurt weer 

teruggryp na sprokie van die Grimm broers The Frog Prince. In 

die film is die verhaal so bietjie anders as in die sprokie. In plaas 

van dat die padda in ’n prins verander nadat die prinses hom 

soen, verander die meisie ook in ’n padda. Sy was nie ’n prinses 

nie maar ’n gewone restaurant eienaar! Die twee paddas, 

Naveen en Tiana moet dan ’n hele soektog onderneem opsoek 

na die goeie vudu koningin om weer mense te kan word. Op 

die reis ontmoet hulle die kitaarspelende kaaiman(alligator) 

Louis en die romantise vuurvliegie Ray. Saam pak hulle die pad 

aan. Tydens die reis leer Tiana dat ’n mens nie altyd hoef te 

werk nie en Naveen leer weer om sonder geld en luukshede klaar te kom. Natuurlik kom daar êrens 

in die reis ’n ware maar slegte prinses op die toneel wat die romanse tussen Naveen en Tiana byne 

verongeluk. Gelukkig gebeur daar iets voordat sy die prins kon soen en kom Naveen en Tiana weer 

by mekaar uit. Die uiteinde is dat hulle weer mense word en gelukkig verder leef. Die film eindig as 

hulle ’n groot gala aand in hulle restaurant hou. 

Waar wil ek uitkom?  

Hulle was paddas, hulle word prins en prinses en hulle leef as hardwerkende mense. 

En waar wil ek daarmee uitkom?   

 Ons was sondige mense, ons het kinders van God geword en  moet leef as kinders van God. 

Ons tema vanoggend? Wat ons was, wat ons is en wat ons moet wees. 

Kom ons begin by 

1. Wat ons was 

Ons was eintlik ook maar paddas.  Sondige mense. Alhoewel God ons goed en sonder sonde 

geskape het, het ons gekies om ongehoorsaam aan God te wees. Na Adam en Eva se sondeval 



het sonde doodeenvoudig deel van ons aard en wese geword. ’n Mens kan dit die maklikste 

beskryf deur te sê iemand hoef ons nie te leer om sonde te doen nie. Ons weet dit sommer van 

self. Dit kom van nature. 

Sonde is deel van ons lewe. Paulus beskryf hierdie sonde as die aardse dinge wat nog deel van ons 

lewe is. En dan noem hy ’n lank lys sondige dade: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte 

begeertes, gierigheid, afgodery. Hy gee ook ’n tweede lys: woede, haat, nyd, gevloek, vuil taal, lieg. 

Alles dinge waar ons as mense ongehoorsaam is aan God. Dinge waar ons ’n gebrek aan liefde vir 

God en ander mense het.  

Paulus self het dit verstaan. Hy was immers iemand wat die kerk vervolg het. Hy wou die kerk 

uitroei. Ook in sy lewe het sonde op ’n stadium hoogty gevier. En as ek sê Paulus het sonde verstaan, 

moet ek dat ons elkeen ook dit verstaan. Ook ons het baie sonde in ons lewe gehad. 

Dit is wat ons was: sondige mense. 

2. Wat ons is     

Gelukkig het dit verander. Ons is nie meer sondige mense nie. Dit het verander. Ons is nou kinders 

van God.    

Paulus sê dat ons nou nuwe mense is. Mense wat nuut gemaak is. Die ou sondige natuur is 

weggeneem en in die plek daarvan het ons ’n nuwe natuur gekry. Ons is mense wat nou gehoorsaam 

aan God wil leef. Dit alles het gebeur deur Chritus se dood aan die kruis. Paulus redeneer dat ons ou 

sondige mens saam met Christus gesterf het. Daarom is ons ou sondige self dood. Maar dit gaan 

verder. Ons het ook saam met Christus opgestaan uit die dood. Ons het as nuwe mens opgestaan. 

Daarom dat ons nuwe mense is. Waar die ou mens lewend was vir die sonde en dood vir God, is die 

nuwe mens dood vir die sonde en lewend vir God.   

Hieride nuutword het ook te doen met ’n keuse wat ons gemaak het. Daardie keuse is niks anders as 

ons keuse om in God te glo en ons vertroue op Christus as ons Verlosser te stel nie. Paulus beskryf 

hierdie keuse deur te sê “julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die 

lewe van ’n nuwe mens.”    

Eintlik is ons keuse om te glo in God nogal ’n moeilike konsep om te verstaan. Dit lyk asof dit ons 

keuse was. En tog leer ons dat dit God se keuse was. In vers 12 lees ons: Julle is die uitverkore volk 

van God. Hiervolgens het God ons gekies. Dit is een van daardie sake wat ons maar net moet 

aanvaar. God het ons gekies – dit is volledig sy genade. En tog het ons gekies – dit is ook ons 

verantwoordelikheid. 

Die belangrikste is dat ons raaksien dat ons nuwe mense is en dat God baie lief is vir ons. Dit terwyl 

ons sondige mense was. Nou is ons God se witbroodjies. Ons is sy kinders. 

3. Wat ons moet wees 

Die uitdaging wat ons het is om te word wat ons is. Ons is nie meer sondige mense nie – daarom 

moet ons al minder sondig. Ons is nou kinders van God – daarom moet ons al meer word soos 

kinders van God. 



Dit is opvallend dat Paulus nie maar net in die gedeelte sê: So en so moet julle leef nie. Hy lê klem op 

die motivering oor hoekom ons gehoorsaam moet leef. Kyk na sy motiverings: 

 Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is 

 Julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God 

 Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en lewe die lewe van 

die nuwe mens 

 Julle is die uitverkore volk van God 

 God het julle baie lief 

 Soos die Here ... 

 God het julle geroep 

Alles gaan eintlik maar oor wat God vir ons gedoen het. Hy het ons nuut gemaak daarom moet ons 

nuut wees. Ons elkeen se lewe van gehoorsaamheid is maar net reaksie op wat God vir ons gedoen 

het. Ons lewe is ons antwoord, ons dankie sê vir God se genade en liefde. 

Ek dink dat dit ’n belangrike hoek is van waar ons na ons eie lewe moet kyk. Ons moet voortdurend 

elke dag se optrede beskou as ons reaksie, ons antwoord op God se genade. Dit gee ’n heelander 

benadering as om maar net te dink ons moet gehoorsaam leef. Dit haal die moet uit en vervang dit 

met ’n wil. Nie ek moet so leef nie, maar eerder ek wil so leef. 

Hoe wil ons leef? Paulus gee eers die breë riglyn: Strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar 

Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, en nie die dinge wat op 

die aarde is nie. Kom ons stel dit makliker: Fokus op God en nie op die aardse dinge nie.  

Dit is mos maar eenmaal so dat dit waarop jy fokus jou gedrag bepaal. Die dinge waarmee jy besig is, 

bepaal wat jy elke dag doen. As jy op sondige dinge gaan fokus, gaan jy sonde doen. As jy op dinge 

van God fokus gaan jy God se dinge doen. 

Ons moet versigtig wees om nie die opdrag te verstaan as ’n opdrag dat alles op aarde sonde is en 

vermy moet word nie. Ons moet besef as ons op God fokus dan kry die doodgewone aardse dinge ’n 

ander betekenis. Dit word dinge wat ons vir God doen. Dit is ons dankie-sê lewe. Dan word selfs die 

lastigste en nietigste dingetjie heilige sake. 

Nadat Paulus die breë riglyn gegee het, raak hy baie prakties. Hy sê dat ’n gehoorsame lewe is ’n 

lewe waar sekere sondes vermy word en waar sekere goeie dade nagejaag word. Ons het netnou al 

die dinge wat ons moet vermy genoem: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, 

gierigheid, afgodery, woede, haat, nyd, gevloek, vuil taal, lieg.  Hierdie dinge moet ons doodmaak. 

Ons moet dit laat staan. Die term wat Paulus gebruik laat ’n mens dink aan uittrek. Soos wat jy ’n 

kledingstuk uittrek, so moet jy hierdie sonde uittrek. 

Hieride dinge hoort by die mense wat ons was. En omdat ons nou nuwe mense is, kinders van God 

is, moet ons dit uit ons lewe uithaal. Ongelukkig is ons nog soms met hierdie dinge besig. 

In die plek van hierdie vuil, sondige klere moet ons skoon klere aantrek wat by nuwe mense pas. Die 

nuwe dinge wat ons moet doen, is die volgende: Ons moet meelewend, goedgesind, nedrig, 

sagmoedig, verdraagsaam, geduldig, vergewend wees. Ons moet lief hê – vir God en vir mekaar. Ons 

moet verde najaag, dankbaar wees. As ons dit regkry, leef die boodskap van God is ons. Anders gesê: 



dan is ons lewe ’n raksie lewe op God se genade. Dan is ons lewe ’n dankie-sê lewe. Dan is ons lewe 

’n preek aan almal rondom ons. 

As ’n mens kyk na die twee lyste wat Paulus gee – die lys van dinge wat by ou, sondige mense 

tuishoort en die lys van gehoorsame dade wat by nuwe mense, kinders van God tuis hoort, besef jy 

hoe ingrypend die verandering is. Ons het dramaties verander. Ons het van paddas na prinse en 

prinsesse verander. Ons het van sondige mense na Koningskinders verander. 

Hierdie verandering word die duidelikste as ’n mens lees wat Paulus skryf oor grense tussen mense 

wat verdwyn. Hy verwys hier na kultiese grense tussen Grieke en Jode, na godsdienstige grense 

tussen besnydes en onbesnydes, sosial-ekonomiese grense tussen vry mense en slawe.  Tussen die 

kinders van God ontstaan daar ’n nuwe gemeenskap waar grense nie bestaan nie. Nuwe mense 

vorm so ’n nuwe gemeenskap. Almal aanvaar almal en almal leef in vrede, harmonie en liefde saam. 

So iets is net moontlik as mense nuut geword het. 

Dit is wat ons moet word. Ons moet al meer gehoorsaam aan God word. Al meer gerig op God. Al 

meer streef na gehoorsaamheid aan God. Al minder sondig. Ons moet word, wat God ons gemaak 

het: kinders van God. 

Hierdie fokus op wat ons moet wees is natuurlik ’n proses. Dit is ’n proses van al minder sondig en al 

meer gehoorsaam wees. Dit is ’n proses wat elke dag in ons lewens ’n realitiet moet wees. Wat ek 

daarmee bedoel is dat ons dit elke dag moet najaag. Ons moet ons daarop instel: Al minder sondig, 

al meer gehoorsaam. Al meer word wat God ons gemaak het. 

Slot 

Paddas wat in prinse en prinsesse verander. Sommer net ’n lekker sprokie. Sondige mense wat in 

God se kinders verander. Gelukkig nie ’n sprokie nie maar die genade verhaal van God. 

Ons was sondaar mens. 

Ons het het kinders van God geword. 

Ons moet steeds elke dag leef soos kinders van God.  

 


