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De dienst van Paulus voor de gemeente (1) – Kolosse 1:24 – 29

24. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van 
Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.
25. Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op 
u gegeven is om het Woord van God te vervullen,
26. namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan 
Zijn heiligen.
27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de 
heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.
28. Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat 
wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.
29. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.

Paulus heeft zichzelf in het vorige vers geïdentificeerd als een dienaar van het evangelie. In 
het volgende gedeelte, dat doorloopt tot 2:5, spreekt hij over zijn eigen visie op zijn 
apostolische ambt en het doel van zijn werk voor de gemeente.

In de eerste plaats behelst zijn dienst aan de gemeente ook lijden en verdrukking. Hij weet 
maar al te goed dat dit leiden onvermijdelijk is in de dienst aan het evangelie, in een wereld
die het evangelie vijandig is. “Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u” zegt hij, maar 
daarmee is niet bedoeld dat hij specifiek voor deze gemeente geleden heeft. Paulus heeft 
nooit Kolosse bezocht. Maar hij schrijft deze brief tijdens zijn eerste gevangenschap in 
Rome (Handelingen 28:30). Dit “leiden” is heel algemeen bedoeld met betrekking tot zijn 
dienstbaarheid aan het evangelie.

Dit lijden is lichamelijk – “in mijn vlees” – en is niet iets wat per se vermeden moet 
worden. Paulus zegt hier dat zijn lijden een “aanvulling” is voor “wat nog ontbreekt 
aan de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam.” Nu heeft Christus 
uiteraard geleden voor de gehele wereld. Zijn lijden in het vlees, voorafgaande aan het 
kruis, had betrekking op Zijn discipelen. De dienst van Christus voor Zijn discipelen is 
echter teneinde gekomen met Zijn hemelvaart. Er is nu geen dienstbaarheid voor de 
gemeente van Christus zonder lijden. Christus kan echter in de hemel niet langer voor de 
Zijnen verdrukkingen ondergaan. Paulus stelt het dus zo voor, dat hij, en de overige 
apostelen, hier op aarde deze positie van de Here overnemen. Het is geen 
plaatsvervangend lijden dat verzoening brengt, maar een lijden van dienstbaarheid 
waardoor de gemeente wordt verzorgd.

Vervolgens spreekt Paulus in vers 25 over zijn bijzondere roeping. Zijn dienaarschap 
of rentmeesterschap is rechtstreeks door God gegeven. Het is ook gegeven ten behoeve 
van de gemeente van Kolosse, maar uiteraard voor alle gelovigen bestemd. De bediening 
van Paulus (hetzelfde als dit rentmeesterschap) is niet minder dan de voltooiing van de 
openbaring van God. Dat wil niet zeggen dat de openbaring in Jezus Christus niet volledig 
en definitief zou zijn geweest. “Voleindigen” betekent dat datgene wat nog verborgen 
was gebleven in de openbaring van Christus, nu aan Paulus is toevertrouwd. De Here Jezus
heeft alleen op indirecte wijze over Zijn gemeente gesproken. Het woord zelf wordt wel 
gebruikt in Mattheus 16, maar er is een aspect nog niet helder onder woorden gebracht. Er 
is een bijzonderheid in de openbaring van de Gemeente van Christus die pas na Pinksteren
door de Heilige Geest aan de discipelen kon worden bekendgemaakt.
Over deze verborgenheid spreekt vers 26. Er is een rijkdom in deze verborgenheid. Er is 
een volledige openbaring van de heerlijkheid van God in deze verborgenheid. En dat is dat 
het God behaagt heeft om Zijn gemeente te vormen uit Israël en uit de volkeren. Dat is het 
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eerste element van deze “verborgenheid onder de volken.” Maar Paulus legt dat nog 
nader uit, en noemt een tweede bijzonderheid van deze verborgenheid. Niet alleen dat het 
Messiaanse heil nu ook aan de volkeren toekomt, maar dat Christus nu ook in gelovigen uit
de volkeren woont. “Christus in u” is dan trouwens een uitdrukking voor de inwoning 
van de Heilige Geest (van Christus). Daardoor zijn de heidenen, die zonder hoop in deze 
wereld leefden, nu ook betrokken in de hoop op de verschijning van Gods heerlijkheid bij 
de wederkomst van Christus. Christus is “de hoop van de heerlijkheid”, dus ook de 
zekerheid en garantie van de heerlijkheid.

Volgens vers 28 is de verkondiging van Paulus niets anders dan de verkondiging van 
“Hem”, alleen van Christus! En dan noemt hij in datzelfde vers ook het doel van zijn 
bediening. Ieder mens – Jood of heiden – moet worden terechtgewezen en in alle 
wijsheid worden onderwezen zodat ieder mens “volmaakt” zou worden gesteld (!) in 
Christus. Let wel: niet volmaakt worden gemaakt, maar om in Christus als “volmaakt” te 
worden gerekend. Omdat Paulus spreekt over terechtwijzen en leren mogen we hier 
denken aan het onderwijs aan gelovigen, die hun “volmaaktheid”, d.w.z. hun 
volwassenheid of volgroeidheid in (de levenssfeer van) Christus mogen ontwikkelen.
Dat is het doel van Paulus’ bediening. En dat is zware arbeid die gepaard gaat met strijd. 
De uitdrukking waarmee dit gedeelte wordt afgesloten is ook heel bijzonder. Er zijn twee 
lezingen tegelijkertijd mogelijk. De eerste is dat Paulus arbeid levert en strijd moet 
voeren vanwege het werk van de Geest in Hem. De Geest roept strijd op. De Geest brengt 
hem in strijd met de wereld en dat noodzaakt hem tegenstand te moeten overwinnen. Een 
tweede manier van lezen zegt dat Paulus deze arbeid leveren kan en deze strijd kan 
winnen omdat de werking van de Heilige Geest in Hem aanwezig is. De Geest geeft hem de
nodige kracht. De “werking” is dus wat God doet, en de “kracht” is de onweerstaanbaarheid
van die werking tegenover alle tegenstand.

De dienst van Paulus voor de gemeente (2) – Kolosse 2:1-5

Kolossenzen 2:1 Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, 
alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien,
2. opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de 
volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en 
van Christus,
3. in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.
4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u 
en de vastheid van uw geloof in Christus.

In de eerste vijf verzen van het tweede hoofdstuk spreekt Paulus opnieuw over zijn 
bediening, maar nu in het bijzonder over het doel daarvan. In de eerste plaats is dat troost 
in vers 2, dan samenhorigheid in hetzelfde vers, en dan het inzicht en het begrip in vers 3 
en 4. Het vijfde vers spreekt over de relatie van Paulus tot de gemeente in Kolosse op een 
bijzondere manier.

Paulus voert een strijd – in dit specifieke geval een strijd in zijn gebeden, maar ook in het 
bedenken en geven van goede aanwijzingen aan zijn medewerkers – voor de gemeente in 
Kolosse maar ook voor de gemeente van Laodicéa, die enkele kilometers ten westen 
gelegen was. Hij maakt het nog algemener door te zeggen dat hij een bijzondere strijd voert
voor die gemeenten waar hij geen persoonlijke ontmoeting mee heeft gehad. Vandaar dat 
hij zegt “voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien” (2:1). Opvallend is 
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dat hij in het volgende vers spreekt over die laatste groep als geheel, en dus overgaat naar 
de derde persoon. Hij voert zijn strijd opdat “hun harten vertroost worden”; hij bidt voor 
hen allen opdat “zij samengevoegd zijn et cetera.”
De vertroosting van het hart is het eerste. Het houvast in moeilijke tijden, de zekerheid 
ondanks alle lijden en verdrukking eigendom van de Here te zijn. Dat is het eerste 
waarvoor Paulus bidt. Het tweede onderwerp voor het gebed van Paulus is de eenheid van 
de broeders en zusters. Hij bidt opdat zij “samengevoegd” mogen zijn.
Het woord dat vertaald wed met “samengevoegd” betekent tot een eenheid gebracht, maar 
het kan ook gewoon onderwezen zijn betekenen. In ieder geval is het een eenheid of 
samenhorigheid in de liefde voorzien van een tweevoudig doel.

In de eerste plaats dat zij de “rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht” mochten 
hebben. Het inzicht in Christus en het evangelie dan wel te verstaan. En in de tweede 
plaats dat zij “kennis van de verborgenheid van God de Vader, namelijk Christus zouden 
hebben, in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn.”
Wat is het verschil tussen deze twee uitdrukkingen? In het eerste geval gaat het over de 
zekerheid, in het tweede geval over de kennis. Dat lijkt een opgaande lijn te zijn. 
“Zekerheid” uit zich als een weten dat iets zus of zo is. Je kunt zekerheid hebben over het 
evangelie door te weten dat Christus voor onze zonden gestorven is. Of dat al onze zonden 
dus zijn weggedaan. Maar dat betekent nog niet dat je het begrijpt. De kennis van de 
verborgenheid, is een kennis van de diepte. In dit geval zou het inhouden dat je begrijpt 
wat zonde is in Gods ogen, en waarom alleen de storting van bloed ons vergeving kan 
brengen, en waarom alleen het offer van de Here Jezus voldoende was voor de vergeving 
van de zonde et cetera. Dan hebben we het over de “schatten van de wijsheid en kennis.”

Door nadrukkelijk te zeggen dat deze “schatten van de wijsheid en kennis” in Christus 
aanwezig zijn, heeft Paulus aan de gemeente van Kolosse een wapen in handen gegeven 
tegen de valse leraren. Die zeiden immers dat Christus een van de vele engelen was, en dat 
de wijsheid buiten Christus om kon worden gevonden. Door te beseffen dat alle wijsheid en
alle kennis in Christus aanwezig zijn, is elke uiting van wijsheid en elke pretentie van 
kennis die strijdig is met het evangelie van Christus geen werkelijke wijsheid en eigenlijk 
alleen valse kennis.

Tenslotte geeft het vijfde vers nog snel een grondslag voor de vermaningen van Paulus aan 
het adres van deze gemeente. Zeker, hij is er nooit geweest en heeft nog niemand uit die 
gemeente ontmoet. Wanneer hij dit schrijft is hij honderden kilometers van de gemeente 
verwijderd. Maar, zegt Paulus, “toch ben ik in de Geest bij u.” Dat betekent naar mijn 
mening alleen maar dat hij zijn aandacht op de gemeente gericht heeft. Dat is echter al 
voldoende reden om het apostolische gezag ook over de gemeente van Kolosse te 
accepteren.

Hoofdstuk 1:24 begon met de blijdschap van Paulus over zijn lijden voor de gemeente. 
Hoofdstuk 2:5 is het slot van het gedeelte over de bediening van Paulus voor de gemeente, 
met name voor die gemeente die hij nog nooit gezien had. Opnieuw staat er dat Paulus zich
verblijdt. Maar nu is het over de orde en de vastheid van hun geloof in Christus. Wat 
moeten we verstaan onder die orde? Het woord dat gebruikt wordt voor orde, betekent ook
goede orde, natuur, kwaliteit of manier waarop. Paulus verblijdt zich over de kwaliteit van 
hun geloof? Of over de manier waarop zij hun geloof beleven? En wat moeten we dan 
verstaan onder de vastheid? Het woord dat daar wordt gebruikt betekent firmament (sic!) 
maar ook vastigheid, of vasthoudendheid.



4 / 6

Misschien moeten we anders lezen. Het gaat misschien over de ordelijkheid in de 
gemeente naast de vastheid van hun geloof in Christus. Dan geeft Paulus aan de gemeente 
een compliment vanwege de goede orde, de organisatie van de gemeente. Hoe het ook zij, 
het blijft opmerkelijk dat de gemeente waar zoveel dwaalleer voorkomt, en waarin vele 
opzichten de eer van Christus ernstig wordt verminderd, toch nog een compliment kan 
krijgen voor de gemeentelijke orde en de vastheid van hun geloof.

Is dat bemoedigend? Of laat het juist zien dat een ordelijke gemeente met krachtige 
gelovigen toch in hun denken verduisterd kunnen zijn, zodat ze de eer van Christus in feite 
uit het oog verliezen. Met het oog op de goed georganiseerde charismatische gemeenten, 
die misschien wel uitblinken in hun subjectieve overtuigingen, is dat een ontnuchterende 
gedachte. Wanneer de ware en goede leer wegvalt, duurt het blijkbaar enige tijd voordat de
diagnose van volstrekte afvalligheid gesteld kan worden. Een tijdlang lijkt alles bij het oude
te blijven, maar dan, inééns…

Vasthouden aan het geloof – Kolosse 2:6 – 15

Kol. 2:6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin 
overvloedig, met dankzegging.
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering 
van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.
11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van 
het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de 
werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem 
levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven,
14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons 
gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen 
getriomfeerd.

Hoe kon worden voorkomen dat de gemeente in Kolosse dwaalleer over Christus zal 
aanvaarden? Dat is het algemene onderwerp van vers 6 en 7. In vers 8 -10 spreekt Paulus 
over de tegenstelling tussen menselijke wijsheid en Christus. Dan in vers 11 tot en met 15 
beschrijft hij de positie waarin de gelovigen gesteld zijn: ze hebben verlossing ontvangen – 
in Christus; ze hebben vergeving ontvangen – in Christus; ze zijn bevrijd van de Wet als 
aanklacht – door Christus; en alle overheden en machten zijn verslagen – door Christus.

In de eerste plaats moet de gemeente van Kolosse vasthouden aan het evangelie zoals ze 
dat hebben ontvangen. “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen…” Je 
kunt dat niet genoeg benadrukken. De gemeente ontvangt het evangelie, maar krijgt het 
niet in bezit om het naar eigen smaak aan te passen. Maar de ontvangst van het evangelie 
is niet genoeg. Het is ook noodzakelijk om te leven in de levenssfeer van Christus die het 
onderwerp van dat evangelie is. Wandel in Hem! Er moet een diepe wortel zijn in de 
bodem van het evangelie – een beeld van groei en bloei – en je moet ook worden 
opgebouwd in Christus – een beeld ontleend aan de bouwkunst. Wanneer je dan leeft met 
hem, geworteld bent in Hem, opgebouwd wordt in Hem, dan word je ook bevestigd in de 
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leer die je ooit hebt ontvangen. En dan is er een overvloed aan dankzegging juist voor 
datgene wat je oorspronkelijk hebt ontvangen, waar je je leven op hebt gebouwd, want dat 
blijkt in de praktijk dan ook waarachtig te zijn.
Blijkbaar is er een voedingsbodem in deze gemeente voor allerlei vormen van menselijke 
wijsheid. Wijsbegeerte betekent een streven naar de wijsheid, een liefhebben van de 
wijsheid. Maar Paulus maakt daar meteen korte metten mee. Het is ijdel bedrog omdat het
niet de waarheid spreekt in overeenstemming met Christus, maar volgens de overlevering 
van de mensen in overeenstemming met de basisbeginselen van de wereld – een wereld 
die vijandig staat tegenover God.
Waarom is de waarheid alleen volgens Christus? Waarom kunnen mensen de waarheid 
niet ontdekken buiten Hem om? Is dan alles in de overlevering van de mensen – 
wetenschap, medische praktijk, moreel inzicht – van nul en generlei waarde? Het 
antwoord van Paulus is: Ja! “Want in Hem”, en nergens anders, “woont de hele volheid van
de Godheid lichamelijk”, en alleen God is zowel de bron als de inhoud van de waarheid. Op
zich is er niets mis met wijsbegeerte en de overlevering van de mensen, behalve wanneer 
het wegleidt van Christus. Wanneer de wijsbegeerte een gelovige tot zijn prooi maakt. 
Wanneer de overlevering van de mensen bedrog pleegt, en afgoderij bevordert – ijdel is, 
idolatrie (afgoderij) is. Als het mensen niet naar de waarheid in Christus, maar naar de 
grondbeginselen van de wereld leidt.

Wat zijn nu deze elementen of grondbeginselen van de wereld? Het lijkt mij een verwijzing 
te zijn naar de zoektocht van de oudste fase in de geschiedenis van de filosofie, waarin men
achtereenvolgens de waarheid (verklaring van het bestaan) van de wereld zocht in het 
element water, en vervolgens in het element vuur en daarna alle vier tezamen: water, vuur, 
aarde en lucht. Uit die vier elementen zou alles in de wereld bestaan, en wie de werking 
van de elementen begreep, kon dus de hele wereld verklaren. Op die wijze werd echter het 
zicht op God als de schepper van hemel en aarde verduisterd. Zo gebeurt dat tegenwoordig 
nog als kosmologen spreken over een wereld die zichzelf in het aanzijn riep, uit het niets 
zichzelf tot stand bracht. (Een andere mogelijkheid is dat de grondbeginselen van de 
wereld, tenminste in moreel opzicht, gelijk staan aan “de begeerte van het vlees, de 
begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven” ( 1 Joh. 2:16).)

De dwaalleer in Kolosse is niet alleen maar in strijd met de ware leer over Christus. Maar 
het is ook in strijd met de status en de kwaliteit van het leven van de gelovigen. Als het 
immers waar is dat wij “voleindigd zijn in Hem,” dan hebben wij niets anders nodig. En als 
Hij het “hoofd is van alle overheid en gezag”, dan is er geen enkele overheid of gezag dat 
boven ons staat behalve Christus.

Met Christus hebben wij volgens vers 11 dan ook een hele unieke en diepe relatie. Heel ons 
bestaan is veranderd vanaf het moment dat wij met Hem verenigd zijn geworden in geloof. 
Paulus gebruikt het lastige beeld van de besnijdenis, waarschijnlijk mede omdat er in de 
gemeente van Kolosse ook leraren van joodse herkomst actief waren. Wij hebben een 
geestelijke besnijdenis doorgemaakt. Wij zijn immers met Hem begraven in de doop. Net 
zoals de besnijdenis een afleggen van de voorrechten van het natuurlijke leven betekent – 
maar hier dus een geestelijke besnijdenis van het hart, een wegdoen van het lichaam van 
het vlees – zo is dat ook wanneer we met Hem begraven zijn in de doop. De natuurlijke 
mens is gedood aan het kruis. En het leven dat wij hebben, is het nieuwe leven in Hem.

Nadrukkelijk zegt Paulus dan ook dat wij een opstandingsleven hebben: “In Hem bent u 
ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft 
opgewekt.” Door te geloven in de kracht van de opstanding – dat het waarachtig gebeurd is
-, krijgen wij deel aan de werking van de opstanding – en zijn de gevolgen daarvan van 
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toepassing op ons leven. Het wordt ons niet alleen toegerekend alsof het een juridische 
zaak betreft, maar het is voor ons een werkelijkheid geworden. Geloof in de opstanding is 
alleen zinvol, wanneer die opstanding ook aan ons is voltrokken. God maakt ons leven 
gelijk aan dat van Jezus, wanneer wij ons in geloof aan Jezus gelijkmaken.

Paulus maakte vers 13 meteen duidelijk dat dat op geen enkele wijze een toevoeging kan 
zijn aan ons eigen leven. Wij waren immers “dood (…) in de overtredingen en in de 
onbesnedenheid van uw vlees.” Het leven dat wij nu hebben is het gevolg van een daad van 
God: “mede levend gemaakt met Hem.” En dat wij nu mogen leven als zondaren aan wie de
schuld en de zonde vergeven zijn, is ook alleen aan Christus te danken. Niet alleen dat wij 
vergeving hebben ontvangen voor alle zonden uit het verleden door Zijn offer, maar ook de 
schuldbrief met zijn inzettingen – de Wet van God als aanklager, niet als Thora – is aan het
kruis genageld. Daarmee is de schuldbrief uitgewist. Immers, de Wet van de werken was 
niet bij machte om te verhinderen dat een onschuldige, de Zoon van God Zelf, werd 
overgeleverd aan de heidenen. De Wet kon veroordelen, en kon verklaren dat de dood aan 
het kruis een schande was die uitsluitend aan de vijanden van God was toebedeeld, maar 
was niet bij machte te verhinderen dat de Zoon van God een dergelijke smadelijke dood 
moest sterven.

Daarom kan Paulus concluderen dat alle overheden en machten waarop een mens zijn 
vertrouwen zou kunnen stellen, of het nu om engelenmachten of om menselijke instituties 
gaat, of het nu gaat over Gods Wet in mensenhanden, over het Sanhedrin of over Pilatus, 
uiteindelijk tekortschieten. Aan het kruis is de geldigheid en de waardigheid van al deze 
overheden en machten “ontwapend”, d.w.z. ze hebben geen legitimiteit meer. En dat is in 
het geheel niet een “geheime leer”, want het is gebeurd in een openlijke demonstratie. De 
overheden en de machten zijn “openlijk tentoongesteld”.

Dat laatste is een typisch Romeins beeld. Zo werden gevangenen van een verslagen 
vijandig leger door de straten van Rome in optocht meegevoerd, om hun leven te eindigen 
in het Colosseum of op de openbare executie plaats – of als ze geluk hadden op de 
Slavenmarkt. Zo werd de overwinning van Rome openlijk gedemonstreerd, 
“tentoongesteld”. Wat Paulus hier voor zich zag, is de overwinnings optocht van Christus 
die door het kruis over hen heeft getriomfeerd.

RAV
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	Kol. 2:6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, 7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. 8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. 9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. 10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

