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1. AuteurschaD
De perikoop Kolossenzen l,15vv. is wel genoemd "one of the most

disputed Christological passages in all the Pauline Epistles"
(1) . Er is hier sprake van kosmologie, soteriologie, protologie
en eschatologie (2) .
Sommige exegeten willen deze verzen aan de apostel Paulus ontzeggen (3) en menen dat Paulus de voorstelling van de pre-exis-

tentie van Christus heeft overgenomen uit het hellenistisch
Christendom (4) . Anderen misbruiken deze perikoop zelfs als

bewijsplaats, dat de brief aan de Kolossenzen in het geheel niet
door Paulus geschreven kan zijn (5) .

We zullen echter blijven vasthouden aan het auteurschap van de
apostel Paulus als schrijver van de brief aan de Kolossenzen,
al blijft het moeilijk om uit te maken of de hymne van vers 1520 door Paulus zélf is gecomponeerd, dan wel of hij deze verzen
van elders heeft overgenomen en in zijn brief - aangepast of ge-

herinterpreteerd - heeft geïncorporeerd.

Door uit te gaan van het paulinisch auteurschap kunnen en mogen
we Kolossenzen l,15vv. exegetiseren vanuit het geheel van het
Corpus Paulinum.
2. Omvana en oDbouw

Algemeen wordt erkend - sinds het onderzoek van Norden en Lohmeyer (6) -dat de verzen 15-20 ëenïhymnisch karakter dragen.

Karakteristiek voor hymnische teksten zijn de participium-constructies en de opeenhoping van relatieve zinnen (7) .
De aard en de omvang van deze hymne blijven omstreden. Tussen

de verzen 20 en 21 ligt een duidelijke cesuur, maar waar begint
eigenlijk deze hymne?
Norder. meent, dat het begin iigt in vers 12 bij de woorden
€úxQploTouvTes Tq) Tta.Tpl (8) .

Volgens Lohmeyer moeten we de hymne laten beginnen met vers 13
(9) . Dit gezien de relatieve aansluiting -óe éppuoaTo fiuae -

die kenmerkend is voor de hymne-stijl.
W.D. Davie§, p.
8. Reicke, T[GS,

TDNT V, p.

896;

R.

BLiltmann,

S.

134.

Zo b.v. E. Käsemam„ S. 39: "Gemeindehomologie"; J. Jervell, S. 209,/225.
Zo b.v.

W.G.

Kiimmel,

Zo b.v. R. Bultmann,
Theology, p. 219f .

S.151.

S.182;

Vg1.

E.P.

H.

Conze.].mann3

Sanders,

p.

44;

ÏN'TD,

E.

S.183.

Lohse,

Pau]ine

6) E. Nc`rden, Agnostos Theos, TUTntersuchungen zur Formgeschichte religi.óser
Rede, Leipzig-Berlin 1913, Nachdruck Darmstadt 1956; E. Lohmeyer, Koïïimen-

tar. Opmerkelijk is dat de 26ste uitgave van Novuï, Testamentum Graece,
S. 5243 slechts de verzen 15-18a als een hymisch gedeelte weergeeft.
7) E. Käsem.ann, S. 38; H. Ziminermam., S. 208. Vg1.
en Hebr.1,3; 5,7.
8) E. Norden,,bij: G. Bouman, p. 40.
9) E. Lohmeyer, S. 41f. Vg1. J.E. Uitman, p. 23.

Fil.

2,6-11;

1 Tim.

3,16

-2Voor Käsemann vormen de verzen 12-20 één geheel= een "Gemeindehomologie", een "Bekenntnis". De verzen 12-14 zijn dan een li-

tur.gische inleidingr, die aan de eigenlijke Christushymne voorafgaat

(10).

De interne structuur is evenwel zo sterk, dat we de voorkeur geven om met onder anderen Martin.. Jervell en Bouman (11) de verzen
15-20 als één geheel te beschouwen en de verzen 12-14 en 21-23

als omlijstende verzen van Paulus.
In de verzen 15-20 zijn twee parallelle strofen te onderscheiden=
vers 15-18a en 18b-20 (12). Or.danks de onderlinge verschillen
stemmen de beide strofen in vele woorden overeen en kunnen we

spreken van parallellisme.
Beide strofen beginnen elk met een relatieve zin in het presens
-ós éoTiv -die een predikaat van Christus -etwov/dpxTi -bevat,
gevolgd door een bijstelling met iipoTOToïtos. Een causale zin in

de aoristus, die dit predikaat fundeert, volgt.

Ook vinden we in beide strofen een opeenhoping van de preposities év, óia en E.ie.

Jervell wijst nog op het feestelijke, wat we vinder. in de woorden Ta TtavTa èv Toie oúpavoLe ttai éTti TTi§ yTie
èTTL

TTis yn€

etTe Ta év Toi,s oópcwoic

(vs.

20c)

(vs.

16a)

en Ta

(13).

We kunnen ten slotte zeggen, dat de eerste strofe (vs. 15-18a)
Christus en de schepping bezingt, teri,^7ijl de tweede strofe
(vs. 18b-20) gaat over Christus, Zijn kerk en de verlossiri_g.
3. Tgevoeq_inq_e±?_

Vrij algemeen wordt aangenomer„ dat de apostel Paulus - of zo
men wil, de onbekende schrijver van de brief aan de Kolossenzen
-een reeds bestaande hymne citeert (14) .
Maar tocr] blijft het mogelijk, dat de apostel verklarende veranderingen en toevoegingen heeft aangebracht en ingelast.
Conz+elmann en Lindemann

(15) willen de woorden TTis éwM^TioLas uit

vers 18a en 6ia Tou aiuaTos Tou oTGupou aúTou uit vers 20b tus-

sen haken zetten.
Ook Käsemann spreekt - zij het wat voorzichtiger, omdat deze
toevoegingen niet door tekstvarianten worden gesteund - van
glossen, die dan volgens hem het werk zijn van een christelijke
redactie van een vóór-christelijke hymne (16) . Deze interpreterende toevoegingen zouden het pa-rallellisme tussen de onderlinge strofen storen (17) .
Schweizer maakt het helemaal bont, door alles weg te laten wat
geen parallel heeft in de andere strofe. Zo worden in vers 20
de woorden E:ipnvoTtoinoQs ... oúpavoic in zijn geheel aai-i een

andere redactor toegeschreven (18) .
10) E. Käsemann, S. 39 en 43; met een beroep op G. Bornkamm, die stelt dat

het inleídende €úxGpi,oToWTcs een term. technicus zou zijn voor "das

hyrmische Christusbekenntnis".
11)

P`.P.

Martín,

p.197;

J.

Jervell,

S.199;

G.

Bouman,

p.

42.

12) G= Bouman, p. 49, neemt nog een tussenstrofe aan, nl. vs.17-18a. Evenzo
E.

Schweizer, Komm.,

S.

52/56 en N. Kehl,

S. 42f.

13) J. Jervell, S. 211.
14) Zo b.v. H. Conzelmann/A. Lindemann, S.112; R.P. Martín, p.199; A.
Wikenhauser/J. Schmid, S. 467.
15) H. Conzelmann/A. Lindemann, S.112; Idem, Koim., S.183.
16) E. K.ásemann, S.
17) Zie G. Bouman,

18) E. Schweizer,

37-39.
p. 41, noot 117/118. Vg1.
Komm., vertaling op S. 52.

R.

Deichgräber,

S.149.

-3Misschien is de opmerking van Bouman wel terecht, als hij zegt,
dat we niet vergeten moeten dat de hymne ook gezongen werd en

dat we ons niet te veel moeten laten leiden door het visuele
beeld van onze gedrukte tekst. "Bij een lied speelt de klank
een veel grotere rol."

(19) .

4a Achterarond of herkomst

Op allerlei manieren heeft men getracht de achtergrond of herkomst van de zgn. "kosmische" dimensies van Paulus' christologie
in Kol.1,15-20 duidelijk te maken. Is de herkomst van de hymne

paulinisch of voor-paulinisch; christelijk of voor-christeliJk;
gnostisch, joods-hellenistisch c`f rabbijns? (20) .
Gewezen wordt door sommigen op de bekende voorstellingen aangaande de "Wijsheid" in Spreuken 8:22

"Paulus zou in Kol.1,15ev. de Messias (21).
Jezus met de stralenkrans
der joodse wijsheids-figuur hebben bekleed." (22) .
Anderen menen dat Paulus tevens gebruik heeft gemaakt van de zgn.

anthropos-speculaties bij Philo en in de Hermetische literatuur
(23) .

Het meest radicale standpunt, volgens Ridderbos, wordt ingenomen
door hen, "die in Kol.1,15-20 een vóór-christelijke hymne zieri,
van gnostische afkomst, die onder enkele geringe wijzigingen en
toevoegingen is overgenomen en op Christus is toegepast." (24).
Weer anderen menen dat deze overname slechts geldt van de verzen
15-18a. Aan deze eerste "gnostische" strofe zou een tweede,
christelijke strofe (vs. 18b-20) zijn toegevoegd, "met de bedoeling aldus duidelijk te'maken, dat "de eerste anthropos" (uit
de gnosis) met Christus identiek is." (25).
Michel, om als laatste voorbeeld te noemen, meent dat Kol.1,1520 teruggaat op laat-joodse voorstellingen van Adam en de Messias
als "gottebenbildlichen Stellvertretern Gottes" in de kosmos (26)
Mijns inziens heeft Ridderbos gelijk als hij de christushymne
van Kol.1,15-20 in verband brengt met Gen.1,26vv. In de verzen
15vv. hebben we te doen met scheppingscategorieën en daarom ook
met een duidelijke reflectie op Gen.1 (27).
19)

G.

Bouman,

p.

41.

20) Vg1. voor een weergave van de verschillende visies: H.N. Ridderbos, Pau1us,

1

p.

p.

79w.;

266f.;

Idem,

J.T.

Comm.,

Sanders,

p.

p.132-135;

80ff.;

G.

W.D.

Bouman,

Davies,

p.

p.15lf.;

43;

E.

R.S.

Barbour,

K.ásemann,

S.

39 f f .
21)

Zo

b.v.

W.D.

Davies,

p.151f.;

S. 43; F.F. Bruce, p.

C.F.D.

Moule,

Comm.,

p.

59;

E.

Lohmeyer,

192. Volgens E. Käsemann, S. 41, geldt de kosmos bij

Phílo, Plutarchus en ín de hermetische literatuur als "Erstling" en

"Gotteseikon" en daarom als "Gottessohn" en öE:uTE:pos S€os. Vg1. H.N. Rid-

derbos,

Comm.,

etMÜJv,

in:

TDNT

11,

p.

22)

H.N.

23)

Zo b.v. F.-W. Eltester,
Greeven, S.16.

24)

H.N.

Ridderbos,

p.133;

Ridderbos,

Paulus,

Paulus,

M.

Dibelíus/H.

Greeven,

S.

9ff.;

H.

Kleinknecht,

389.

p.

bij
p.

79.

J.T.
79v.

Vg1.

Idem,

Sanders,
Zo

b.v.

p.
R.

Comm.,

80ff.;

p.134.

M.

Bultmann,

Dibelius/H.
S.134/502;

W.G.

Kümmel, S.151; E. K.ásemann, S. 39: "das übergeschichtliches und meta-

physisches Drama des gnostischen (Urmensch-)Erl.ósers.".
25)

H.N. Ridderbos, Paulus, p. 80. Zo b.v. J. Jervell, S. 209ff./225 en E.
Schweizer, Die Kirche, S. 293f .
26) Vg1. J. Jervell, S. 218, noot 173: "Reine Spekulation".
27) H.N. Ridderbos, Paulus, p. 82. Vg1. J. Jervell, S. 200; G. Kittel, cú7"v,
in:

TDNT 11, p.

395f.

-4"Wat in Kcl.1,15 plaatsvindt is dus dit, dat Paulus dezelfde
"adamietische" categorieën (Beeld, Eerstgeborene) , waarmee hij

Christus' betekenis in de "eschatologie" beschrijft, óók toepast
op zijn plaats in de "protologie"."

(28).

5. Sitz im Leben

Ook wordt er verschillend gedacht over de zgn. "Sitz im Leben"
van de hymne van Kolossenzen 1. Het lied kan bij verschillende
gelegenheden gezongen zijn.
Enerzijds wordt gedacht aan een doopliturgie (29) , terwijl anderzijds exegeten deze hymne een plaats wilJen geven bij de viering
van het avondmaal (30) .

Het is waarschijnlijk onmogelijk om de oorspronkelijke "Sitz im
Leben" vast te stellen.
6. Aanleidina
De aanleiding tot het schrijven van deze brief aan de Kolossenzen
was het optreden van dwaalleraars in de gemeente van Christus te
Kolosse (31) . Deze dwaalleer pretendeerde in de gemeente een bepaalde

volmaaktheid

(1,28;

2,10)

en wijsheid

(2,23)

te brengen,

die boven het geloof van de eenvoudige gemeenteleden uitging.
Bovenal miskenden de dwaalleraars de hoge en onmiskenbare betekenis van Christus, de Zoon van God, voor heel de schepping en
hers chepping .
Tegenover deze dwaalleer verkondigt nu Paulus in zijn brief , de
alomvattende en allesbeheersende Middelaar Tezus Christus, in
Wie en door Wie de christenen te Kolosse gemeenschap met God
kunnen hebben.
ChristLi.s Tezus wordt in de verzen 15-20 beleden als:
a) het (zichtbare) Beeld van de onzichtbare God:
et}4cDv Tou Ö€ou Tou dopaTou

(15a) ;

b) de Eerstgeborene der ganse schepping:
lToa]TOTOMoe TtaoT|e MTLOE:®§

(i5b) ;

c) het Hoofd van het lichaam, de gemeente:
f\ ttE:tpa^Ti Tou oa]ij,aToe,

TTie éi{M^iioLae

(18a) ;

d) het Begin:
dpxTi

(18b) ;

e) de Eerstgeborene uit de doden:
Ttpü]TOTOMo§

28)
29)

Ta)v v€Mp®v

(18c) .

H.N. Ridderbos, Paulus, p. 83.
Zo b.v. R. Bultmann, S. 508; R.P.

47;
30)
31)

éM

J.

Jervell,

S.

Martin,

S.199;

E.

K.ásemann,

219

Zc` b.v. J. Jervel_1, S.199f., noot 104a.
Vg1. b.v. G.E. Ijadd, p. 546-550; W. Foerster,

Die

lrrlehrer,

S.

S.. 43ff./
1

'71-80.
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13-14 De verzen 13 en 14 vormen een overgang naar de Christus-hymne
van vers 15-20. In de verzen 13 en 14 valt op de wisseling van
de tweede persoon (f\uae in vs. 13) naar de eerste persoon
(éxou€v in vs.

14) .

Paulus weet zich met de gemeenteleden in Kolcsse verenigd. Sameí-i
vormen ze het` gemeenschappelijke voorwerp van de vei-lossing door

Christus .
Reeds in deze verzen legt de apostel Paulus de grondslagen bloot

tv'an heel zijn boodschap aan de KoloÈsenzen:

"a. Christus heeft zijn gemeente van alle hen bedreigende gees-

telijke macht verlost;
b. de grond `n±ervoor ligt in de zondevergevende en -wegnemende
verlossing door Christus." (1) .

In de volgende verzen wordt dit tweeërlei aspect nu nader ontvouwd .

15 Vers 15 begint (2) iT`et een relatieve aansluiting (3) in het
presens: Welke is (het) Beeld van de onzienliJke God: ós éoTiv
ecwov Tou S€ou Tou dopaTou (vgl. de parallelle strofe: ós éoTiv
dpxTi

(vs.18b)).

Het pronomen ó§

(4)

ziet op uto§ TTie áyaTtTi§ van vers 14

(5) .

Hij, die de Zoori. is van Gods liefde, is het die ons heeft tvTer-

lost uit de macht der duisternis. In Hem hebben wij de verlossing, de vergeving der zonden (vs. 13 en 14) .
Het is onmiskenbaar, dat met utoe TTie dycmii§ Christus is bedoeld.
Hij, die de Zoon -v'an God is, is ook Beeld vari_ de onzienliJke God.
Sommige exegeten werpen de vraag op, of hier nu gedacht moet

worden aan de Zoon in de staat der verhoging, óf in Zijn vleeswording, óf in ZiJn pre-existentie. Het is echter onmogelijk om
nu eens het Beeld Gods te zijn en dan weer niet. Terecht merkt
Schlatter dan ook op: Die het is, is het steeds, "unwandelbar
und wesenhaft" (6) . De apostel Paulus maakt hier dan ook geen
scheiding tussen de pre-existente Christus, de Chrjstus incarnatus, en de verhoogde Christus.
Christus Tezus ontvangt in het eerste vers van deze hymr.e t'v-,Tee
predikaten (7) . Hij wordt door Paulus zowel €tMa)v Tou S€ou Tou
dopaTou als TtpcúTOTo74o§ TtaoTi§ MTioE:®e genoemd. Opvailend is dat
lidwoorden voor E:tMo)v en Ttpü)TOTot4oe ontbreken (8) .

De uitdrukking elT4cw (Tou) Öeoú vinden we reeds in teksten als
bijvoorbeeld Gen.1,26v.; 5,3; 9,6 in de Septuagint als vertaling
van het hebreeuwse t])Ï.
Ook in 1 Kor.11,7 komt de uitdrukking etMa)v Ö€ou voor (9) .
1)

H.N.

Ridderbos,

Comm.,

p.131.

2) E; Schweizer, Komm., S. 46/56, vermoedt dat aan de relatieve zinnen een

"Einfiihrung" voorafging, "vermutlich eiri Lobruf , der unter Umst.ánden den

Sohnes-Titel enthalten hat.".
3) Zie pag. 1, onder punt 2.
4) Vg1. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 293.
5)

Zo

Van

6)

A.

Schlatter,

Leeuwen,

7)

E.

Lohse,

Komn.,

Theologie

p-.161;

11,

Christologie,

S.

H.N.-Ridderbos±

Comm.,

p.135.

256.

S.160,

spreekt

over titels.

8) Vg1. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 254.
9) Vg1. 2 Kor. 3,18 en Kol. 3,10, die slechts het wooÍ.d €úMow hebben.

-6In deze teksten wordt gesproken over de mer`..s, die geschapen is,
naar het beeld Gods (10) .

Paulus kent in 2 Kor. 4,4 en hier in Kol.1,15 het predikaat aan
Christus toe (11). Hij is het beeld Gods "par excellence" (12).
Onze conclusie is dan ook, dat Paulus teruggrijpt op Gen.1,26v.
en dat we in Kol.1,15-20 met scheppingscategorieën te maken
hebben (13) . Vermeldenswaard is het artikel van Sanders, die
meent dat de verzen 15 en 16 een compositie zijn van vier verschillende passages in de brieven aan de Romeinen en Korinthiërs
(14) .

Het woord €tMa)v kunnen i,^,re vertalen met "beeld". Overdrachtelijk

gebruikt. krijgt het de betekenis van "afbeelding" of "ever`.beeld"
(15) .

Terecht merkt Ridderbos op: "Wanneer Christus hier "het beeld
van de onzichtbare God" genoemd wordt, vgl. 2 Kor. 4:4, moet

hieronder geen afbeelding verstaan worden, maar de openbaring
van God in ziJn Zoon, het naar buiten treden en de uitstraling
van zijn Wezen in Hem " ` (15a) .

Christus, het (zichtbare) "Beeld".. wijst heen naar de onzichtbare God, het "Origineel". In Hem is God tegenwoordig, present
(16) .

"Het beeld lijkt niet alleen op de werkelijkheid, het vertegenwoordigt het verbeelde." (17) .
De verklaring van Smilde is dan ook te zwak: "Christus is beeld,
d.w.z. afspiegeling van wat God voor ons is." (18).

Christus vertoont niet alleen het beeld Gods, Hij is Zelf God
(Rom. 9,5; vgl. Kol.

2,3.9) . Tussen het Beeld en he-t Wezen van

de onzichtbare God is hier dan ook geen scheiding (19) . In Christus aanschouwen wij God Zélf : "Wie Mij gezien heeft, heeft de
Vader

gezien.".

"In dit zichtbare beeld van Zichzelf laat de onzichtbare God
zien hoe Hij is, leeft en werkt ... Alleen in Hem, in wat Hij
spreekt, doet en is, heeft God Zich aan Zijn wereld geopenbaard."
(20) .

Enerzijds wordt dus Christus door zijn predikaat E:tM®v van God

onderscheiden, anderzijds als Drager van de goddelijke heerlijk10) Vg1. voor het gebruik van het woord ei.Mwv bij Philo: E. Schweizer, Komm.,

S. 57: voor het gebruik bíj Plato en de hermetische literatuur: H. Kleinknecht,
11)
12)

13)

s.v.,

in:

TDNT

11,

p.

389.

Vg1. ook Hebr. 1,3: ós á)v dT[c"ciouc*.
C.F.D. Moule, p. 62.

Zo H.N.

Ridderbos,

Paulus,

p.

82.

Vg1.

G.

Sevenster,

p.158,

die

zich

voorzichtiger uitdrukt.
14)

E.P.

15)

Zo

Sanders,
W.

Jervell,

Bauer,

S.

p.

35:

s.v.,

203;

E.

zie bijlage

Sp.

440.

2.

Vg1.

Käsemann,

S.

S.

Otto,

41:

Bild, in:

"Abbild";

0.

HTG

1,

Flender,

S.162;

s.v.,

J.

ín:

TBL 1, S.120: "Ebenbild".
Vg1. G. Kittel, s.v., in: TDNT 11, p. 395; S. Otto, Bild, in: HTG 1,
S.161f.; 0.
Flender,
s.v.,
in:
TBL 1,
S.120.
17) G. Bouman, p. 45. Zo vertaalt E. Schweizer, Komm., S. 58 met ongeveer:
16)

"Repr.ásentant" of "Manifestation Gottes". Vg1. J.B. Lightfoot bij: J.E.

Uitman, p. 27.
18) E. Smilde, Biik 8, p. 265, noot 1.
19) J. Jervell, S. 167/202: tJoppri is synoniem met

niet vorm of gestalte, maar: wezen, pneuma.
20)
15a)

F.J.

Pop,

H.N.

p.

47.

Ridderbos,

Vg1.

J.

Comm.,

Jervell,
p.135.

S.

220.

€ú74wv; de betekenis is

-7heid met God vereenzelvigd (21) .

De apostel Paulus gebruikt voor Christus een kwalificatie, die
ook de eerste Adam gold (22) . Adam werd geschapen naar het beeld
van God, maar door de zondeval is dit beeld-van-God-zijn bezoedeld. In Christus i,^.rordt het beeld-Gods-zijn in haar volle heer~
lijkheid nu openbaar.
Toch moeten we voorzichtig ziJn om de paulinische onderscheidir)g van eerste er) tweede Adam (1 Kor.15,45vv.) hier zonder
meer op Kol.1,15 over te dragen (23).

Speculaties die verband leggen met de philonische logosleer of
met de gnostische leer van een Urmensch Erlöser, wijzen we af
(24) .

Dat Paulus Christus het beeld van de onzichtbare God - ö Öeoe ó
dopaToe - noemt, betekent niet dat Gods onzichtbaarheid wordt
opgeheven. Slechts in en door ChristLi.s kan God gekend worden.
De woorden ó sE:o§

(ó) dopaToe komen ook voor in 1 Tim.1,17

(25) . AopaToe betekent "wat niet gezien wordt", "onzichtbaar"
(26) . Ridderbos merkt op, dat de toevoeging dopQTos niet negatief is bedoeld, "als zou God Zelf Zich aan de mens onttrekken
en voor hem schuil gaan en als zou Christus God op een lager niveau vertegenwoordigen. Veeleer spreekt de aanduiding "de on-

zienlijke" positief van de goddelijke verhevenheid en majesteit,
die als zodanig voor mensen-oog ontoegankelijk is, maar in Christus haar uitdrukking en openbaring vindt." (27) .
Buiten Christus, het Beeld, kan de onzichtbare God niet gekend
worden

(28).

Met instemming geeft Uitman de visie van Lightfoot weer, dat het
woord €t")®v met name twee begrippen ui+drukt: "z.ep2.ese7?tcztze en
7Hcz7?Zfestcztze. Re-presentatie, ver-tegenwoordiging, afbeelding,

copy. In Hem is de onzienlijke God, present, tegenwoordig. En:
(vgl. de russische éko7iÉ27t)
de onzichtbare God, in Hem is de onzienlijke God als met handen

manifestatie. HiJ openbaart als "beeld"
te

grijpen

(vgl.

I

Toh.1:1

en

Toh.1:18)."

(29).

Het tweede predikaat, dat de aposteJ_ Paulus de Zoon toekent, is
dat van Ttpa)TOTOMo§ naoTis MTLo€cúe. Christus Jezus,

de Zoon van

Gods liefde, welke het Beeld is van de onzichtbare God, is ook
Ttpa)TOTOMoe,

Eerstgeborene. Ilpa)TOTOMoe kan twee betekenissen heb-

ben: allereerst drukt het een volgorde in tijd uit: "temporal
priority''. De tweede betekenis geeft aan een rangorde, en dan

wordt Ttp®TOTOMoC comparativisch gebruikt: "sovereignty of position"
(30) .

21)

H.N.

Rídd?rbo?,`Paulus,

p.

70.

Vg1.

S.

Otto,

Bild,

in:

HTG

1,

S.162,

volgens wie ci,7{wv zélfs identiek is met óoEc*. Dit gaat m.i. te ver. In
1 Kor.

11,7 staan et7twv en öoEcx naast en na elkaar. Vg1. ook E. K.ásemann,

S. 41, die onder verwijzing naar dezelfde tekst en 1 Kor. 11,3 stelt, dat
€ú7tuv synoniem gebruikt zou worden met 7t€q)cx^n (vs.18).
22) H.N. Rídderbos, Paulus, p. 72.
23) Vg1. G. Kittel, s.v., in: TDNT 11, p. 395.

24) Zie inleíding, pag. 3.
25) Vg1. Rom.1,20: " &opcHci en Hebr. 11,27: ó
26) W. Bauer,
s.v.,
Sp.156.
27) H.N. Ridderbos, Comm., p.135.
28) Vg1. 2 Kor. 4,6; Joh.1,1.18; 5,19; 12,45;
6 ' 16 .

29)

J.E.

Uitman,

30)

G.E.

Ladd,

p.

excurs,
418.

p.

27v.

&opGToS.

14,7.10;

Fil.

2,6

en

1

Tim.

-8Als we de eerste betekenis, die van volgorde, in onze.tekst
aanhouden, dan verklaren we, dat Ch_ristus prioriteit heeft ten
opzichte van de geschapen `wereld: Hij was geboren vóór enig
geschapen ding (31) .

Als we de tweede betekenis, die vari. rangorde toepassen, dan is
Christus Degene, die boven alle schepselen verheven is. "What
is meant is the unique sepremacy of Christ over all creatures as
the Mediator of their creation." (32).
Dibelius/Greeven vermoedt, dat iipíj)TOTOMoe als predikaat van de
Verlosser, een voorgeschiedenis heeft in de gnosis (33).
Volgens Philo is de Logos, de "Eerstgeborene"

(34).

In de joods-rabbijnse literatuur wordt gewezen op Adam als de
Eerstgeborene (35) , terwijl ook de Tora "Erstling"/"Erstgeschaffene" kan worden genoemd (36) .
Bruce mLeent, met verwijzing naar 1 Kor.1,24, dat voor Paulus
"Jesus Christ was the incarnate Wisdom of God" (37) .

Veeleer is de achtergrond van het begrip npcúTOTOMoS te vinden
in het Oude Testamerít, waar de betekenis van rangorde op. de voorgrond staat (38).

De "eerstgeborene" heeft eerder de betekenis van voorrang dan
die van volgorde. De eerstgeborene, de oudste zoon, staat boven
zijn broers. HiJ is het toekomstige gezins-en familiehoofd en
is de erfgenaam van de rechten van zijn vader. "Im übertragenen
Sinn steht

npcúTOTowo.e, um das besondere Verhältnis zum Vater,
zu bezeichnen (Ex. 4:22)." (39).

vor allem zu Gott,

De voorkeur is dan ook te geven aan deze tweede betekenis, hoewel ook de mening van Moule te overwegen valt, die beide betekenissen met elkaar verbindt: Christus is "prior to and supreme
over" de schepping (40).
Christus is de Eerstgeborene TtaoTie MTi,oscD§. É MTi,oLe heeft de
betekenis "de schepping" (41). Als zodanig kan MTioLe het gescha31)

Zo b.v.

H.L.

Strack/P.

Billerbeck,111,

S.

626:

"dasz

Christo

die

zeit-

1iche Priorit.át vor allem Geschaffenen zusteht.".
32)

W.

Michaelis,

s.v.,

in:

TDNT VI,

p.

879.

Zo

ook b.v.

J.

Jervell,

S.

221/

225: Christus is niet de eerste in eeri rij, "sondem der Einzígartige".
33) M. Dibelius/H. Greeven, S.

12/14: "Denn der Erstgeborene vor aller Krea-

tur ist der Urmensch, der Erstgeborene von den Toten aber der "erl.óste
E r 1 .ó s e r ' ' . ' ' .
34) Bij b.v. E. Schweizer, Komm., S. 59.
35) Bij b.v. H.L. Strack/P. Billerbeck,111,
elis, s.v., in: TDNT VI, p. 876.

36)

Bij

b.v.

H.L.

Strack/P.

Billerbeck,111,

s.v., in: TBL 1, S. 280.
37) F.F. Bruce, p.195. Vg1.

C.F.

S.

S.

Burney,

256f./626.

626.

p.160f.

Vg1.

Vg1.

ook W.

ook K.H.

en W.D.

Micha-

Bartels,

Davies,

p.151f.,

die beiden wijzen op Spreuken 8. Vg1. ook de kritiek van H.N. Ridderbos,
Paulus, p.137: "produkt van een spitsvondige exegese.".
38) Uit de lange rij van teksten noem ik slechts Ps. 89,28. Vg1. ook Rom. 8,
29;

39)

Hebr.

1,6;

Openb.

1,5.

K.H. Bartels, s.v., in: TBI.1, S. 280f. Hij gaat nog verder en meent dat
T[pwTOTo7{os als "Wúrdepr.ádikat Jesu ,... die Einheit des Heilswillens und

-handelns Gottes" uitdrukt.
40)

C.F.D.

Moule,

BmK 8,

p.

p.

265,

65.

aant.

Vg1.

2;

ook

J.B.

b.v.

W.D.

Lightfoot,

Davies,

bij:

J.E.

p.150ff.;

E.

Uitman,

excurs,

Smilde,

p.

"priozriteét tegenover heel de schepping en scJ2Áüerez7tété!tt over heel de

in:

27v.

s chepping . " .
41) H.A.W. Meyer, S. 30f., weerlegt terecht de sociniaanse onderscheiding van

nieuwe, ethische schepping tegenover fysische schepping.

-9pene, het werk van de schepping of het schepsel aanduiden (42) .
Hoe is hier nu wTLOLe te vertalen? Hendriksen geeft twee mogelijkheden: Christus is Eerstgeborene "'of all creation" (cf. Rom.
8:22) or "of every creature"

(cf. Rom. 8:39) .". Omdat een lid-

woord ontbreekt geeft hij de voorkeur aan de tweede mogelijkheid
(43) .

De genitief-verbinding "aoTie %TLo€cD§ is op twee manieren uit te

leggen. Allereerst is te denken aan een genitivus partitivus.
Christus wordt dan voorgesteld als de Eerstgeborene van al wat
schepsel heet: Hij is Eerstgeborene o7tdez. alle schepselen. Een
tweede mogelijkheid is die van een genitivus relationis (44) of

comparativus. Deze genitivus drukt hier uit, ten opzichte waarvan Christus Ttp®TOTOMo§ is: Hij

is Eerstgeborene Z>oüe7t,

c>UÉ2r'

alle schepsel (45) .

Duidelijk staat ook hier weer de gedachte van rangorde op de
voorgrond. Christus heeft de volstrekte heerschappij over alle
schepselen. HiJ was ei- ook vóór alles geschapen werd. Terecht
merkt Van Leeuwen cip: "Ten opzichte van al wat schepsel heet
heeft de Zoon de rang en de waardigheid van een eerstgeborene."
(46) .

We nemen graag nogmaals de conclusie van Ridderbos over= "Wat in

Kol.1:15 plaatsvindt is dus dit, dat Paulus dezelfde "adamietische" categorieën (Beeld, Eerstgeborene) , waarmee hij Christus'
betekenis in de "eschatologie" beschrijft, óók toepast op zijn
plaats in de "protologie"." (47).

16 In dit vers wordt nader uiteengezet

waarom de Zoon het predi-

kaat` "pci)TOTo7tos iiaoTie wTioeos toekomt. De bijzin met óTi geeft

de motivering en de grond aan voor Christus' machtspositie boven
alle schepsel:

óTL

év aúT\q) éMTLoÖTi Ta TtavTc*.

De moeilijkheden beginnen al met de verklaring van het woordje
év, waarover veel onzekerheid en verschil van mening bestaat.
Hoe moeten we év opvatten?
Ridderbos geeft in zijn comment-.aar (48) vier mogelijkheden:
a)

"év heeft een Z,okczoz-édecazésttsc?7ze zin: Christus is dan naar

analogie hijv. van de Logos biJ Philo als samenvattend principe gedacht." (49) ;
b)

"év heeft een

Z,c)kczczz,-kc>s77?ésc3%e zin.

Christus is hier als een

alomvattend kosmisch wezen gedacht, overeenkomstig de gnostische voorstelling van het heelal als een al-omvattend men-selijk wezen."

(50);

42) W. Bauer, s.v., Sp. 901f.
43) W. Her`.driksen, p. 72, note

7tTi,oi,s,

quantitatief;

niet:

Vg1. H.H. Esser, s.v., in: TBL
52. Vg1. H.N. Rí.dderbos, Comm.,

heel

de

schepping,

maar:

alle

11, S.1075ff.
p.138: "T[cma

schepsel.".

44) Zo b.v. J.A.C. van Leeuwen, Comm., p.163.
45) Zo b.v. H.N. Ridderbos, Coirm., p.135.
46) J.A.C. van Leeuwen, K.V., p. 22.

47)

H.N.

Ridderbos,

Paulus,

48)

H.N.

Ridderbos,

Comm.,

p.

83.

p.139v.

49) Zo b.v. C.F.D. Moule, p. 65. Vg1. ook de opmerkelijke visie van H. Heger-

mann, bij: F.B. Craddock, p. 78f., die Jezus identificeert met "the myth
of a pre-existent Schöpfungsmiíttler" en de uitdrukking èv GÚTq) een draai

geeft van 180°, door te vertalen: "the Son who is "in all things"'.
50)

Zo

b.v.

M.

Dibelius/H.

Gree`,7en,

S.12f.

-10-

c)

"év heeft een

Z.c>kczczz-comp2.e72ë7?szé2t7É2

zin...

De veelheid van

al het geschaperLe wordt dan gedacht. in Christus als een eenheid te
d)

zijn begrepen."

(51);

Anderen willen év auTq) "meer in ccz2Ásczze

of é7?stz.túme27?tczzG

zin

verstaan en daarmee aúToS dus als de grond of oorzaak zien."
(52) .

Ridderbos zelf geeft m.i. terecht de voorkeur aan de lokale betekenis zonder meer: "Wij vatten dan év in die zin op, dat C-od
de schepping in de gemee[-ischap en onder de beschikking van Christus heef t gesteld met het oc>g op het door God daarmee gestelde
doel (vgl. Eph. 2:10)." (53). Christus is dus niet de eigenlijke
Auteur of Middelaar (54) van de schepping, hoewel er wel een bepaalde relatie is tussen Hem en de schepping. Hij neemt in heel

de schepping de eerste plaats in, "omdat God als volgens eerstgeboorterecht alle schepsel onder zijn berusting en zeggenschap

heeft gesteld."

(55) .

Het év aúTq) staat voorop en krijgt daardoor sterke nadruk. Mis-

schien is dit te verklaren vanuit de aanleiding tot het schrijven
van deze brief : de dwaalleer, die de gemeente van Kolosse was
binnengedrongen. Tegenover deze dwaalleer stelt Paulus nu met
nadruk év atiTq), dat onmiskenbaar slaat op Christus, de Zc`on van
Gods liefde, het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene
van alle schepsel.
Opvallend is dan ook de frequentie van de woorden aúToS en Ttas.
In de verzen 15-20 komt het woord aóTo§ (56) twaalf keer voor,
terwijl we acht maal het woord Ttas tellen.
De werkwoordsvorm ét4TiosTi is de aoristus passivus van het werkwoord MTiE€Lv, wat "scheppen" betekent

(57) .

De aoristus-vorm ziet op het feit van de schepping, dat in de
geschiedenis heeft plaatsgevonden.
Het Ta TtavTci (58)

(plur.) wordt door Paulus in het vervolg van

het vers nader aangegeven. Het zijn alle geschapen dingen, die
zowel év Toic oópavois als èTti TTis ïTie
als: Ta öpaTa Mcw Ta dopaTa.
51)

Zo

b.v.

A.

Oepke,

év,

in:

TDNT

ii,

p.

(59)

537ff.;

zijn, nader aangeduid

F.F.

Bruce,

p.197:

Chris-

tus als de sfeer wäarbinnen zich het werk der schepping voltrekt; P.
Ewald,

52)

S.

321.

Zo b.v. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 219:1; J. Calvin, S. 293:
"die Substanz oder die Grundlage aller Dinge."; H.M. van Nes, p.103:

in Hem is juist alles geschapen, "zoodat hij de grond is der schepping,
waarín het heelal wortelt.".
53)

H.N.

Ridderbos,

Comm.,

p.140.

54) Zo b.v. G.E. Ladd, p. 419: "Christ is both the head over creation and

the agent of creation.".
55)

H.N.

Ridderbos,

Comm.,

p.140.

56) Volgens G. Bouman, p. 47, noot 138, een kenmerk van de christelijke hymne,
vgl.
57)

W.

Fil.

2,9

Bauer,

en Hebr.

s.v.,

Sp.

5,7-10.

900f.

58) De uitdrukking " itcúv" komt bij Paulus verder voor in Rom.11,36; 1 Kor.
8,6;

11,12;

12,6;

15,27-28;

2

Kor.

5,18;

Fil.

3,8;

Ef.1,10-11.23;

4,10;

E. Lohmeyer, S. 57, noot 4.

59) Tekstkritísch valt op te merken, dat enkele handschriften het lidwoord "
invoegen en als volgt lezen: " T[cw" " èv Tous oúpc»vous Mcw " èT[i`.. Tr\s

ïiis. Deze invoeging staat erg zwak en =et als secundair wordeïTbe.schouwd.
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Terecht -w-ijst Van Leeuwen erop, dat met Ta TtavTa niet bedoeld

wordt: alle dingen afzonderlijk, maar dat het gaat om de collectiviteit, het (heel-)al (vgl. vs.17 en 1 Kor. 8,6) (60). Alle
dingen, zowel in hemel als op aarde (61), m.a.w. alles wat tot

het geschapene behoort en niets uitgezonderd, valt onder de heerschappij van de Zoon (62) .

Paulus onderscheidt het geschapene enerzijds in Ta ópaTa en anderzijds in Ta á`opaTa. De zienlijke dir`.gen, Ta ópaTa, de met het oog
waarneembare wereld en de onzienlijke, Ta dopa,TQ, die tot het ge-

bied behoren dat niet met onze zintuiglijke kennis te bereiken
valt: het hemelse, het eeuwige (vgl.
Opvallend is het chiasme (63) :

2

Kor.

4,18;

Rom.

8,24).

év Toi,e OúpaË¥Ld:::T::e

Ta ópaTa

Waarschijnlijk speelde het begrip dopaToe in de dwaalleer een
rol. In vers 15 heeft Paulus de r+adruk erop gelegd dat de onzichtbare God, ó S£oe ó dooaTos, zich representeert en manifesteert in de Zoon.
Hier in vers 16 worden in een reeks van apposities, de onzichtbare, hemelse dingen nader omschreven.
Iiet vier keer gebruikte etTe wil geen scheiding aangeveri, maar
geeft een opsomming aan (64) .
Een soortgelijke opsomming vinden we in Ef.1,21

(65) . De namen

duiden waarschiJnlijk bepaalde klassen of rangen van engelen aan
(66) .

We hebben hier te maken met een typisch-joodse achtergrond (67) .

In de joodse leer over de engelen komen allerlei speculaties
voor c;ver de rang-ordë der verschillende engelen-klassen. Bruce
noemt vijf "classes of angel-princes", maar tegelijk waarschuwt
hij terecht tegen de poging om "a fixed hierarchy" te reconstrueren

(68).

Het woord ®po`,`oi iseen hapax en komt als zodanig. in de7.e betekenis in het Nieuwe Testament niet verder 'v'oor (69) .
"De naam wordt meestal in verband gebracht met de troon Gods:
troongeesten,

vgl.

ook

Openb.

4:6;

7:11."

(70).

Calvijn denkt evenwel bij ®povoL niet aan een engelen-klasse,
maar veeleer "dasz damit der himmlische Palast der Majestät
60)

J.A.C.

van

Leeuwen,

Komm.,

p.163.

61) E. Smilde, in: BmK 8, p. 265, aant. 3, merkt terecht op: "In 'hemel' en

'aarde' treffen we de tweedeling van het heelal uit Gen.1:1; 2:1 aan.

Dit is dus een locale onderscheiding. Vg1.1 Cor. 8:6; Hebr. 1:2.".
62) F. Mussner, S. 29-32, mecmt, dat de oorspronkelijke betekenis van "het
A1" de kosmos is en dat hier de betekenis is toegespítst op de machten,
die de kosmos regeren.
63) Vg1. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 477:2.
64) Vg1. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 447:3/par.

454:3.

65) In plaats van ®povoL: öuvc"eu)s, terwijl ook de volgorde verschílt.
66)

67)
68)

Vg1.

0.

Vg1.
F.F.

Schmitz,

H.L.

Bruce,

TDNT

Strack/P.
p.198.

111,

s.v.

®povos,

Billerbeck,111,

Zo

ook b.v.

G.E.

p.

p.

160-167,

m.n.

p.166f.

581ff.

Ladd,

p.

402.

Vg1.

ook

K.

Staab,

S. 79f., over de leer van de negen klassen engelen. W. Foerster, Die lrr1ehrer, S. 75/78f . , onderscheidt vier klassen vari engelen met verschil1ende functies.
69)

W.

70)

H.N.

Bauer,

s.v.,

Ridderbos,

Sp.

719f.:

Comm.,

"}NTame

p.141.

Vg1.

einer Klasse
W.

überirdischer Wesen.".

Hendrikser.3

p.

74.
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Gottes bezeichnet wird."

Dibelius,

ten slotte,

(71) .

denkt aan "Gestirngeister ,...,

Throne oder Häuser am Himmel haben."
Het woord MupLOTTi§

(73)

die ihre

(72) .

wordt ook genoemd in Ef.1,21

(vgl.

2 Petrus 2,10 en Judas 8) .

De naam duidt op heerschappij: "Power or position as lord"
(74)

_

ApxaL(75) en éEouoLaL (76)
1,21; 3,10; Rom. 8,38; 1

komen ook voor in Kol. 2,10.15;
Kor.15,24 en Titus 3,1.

Ef.

Het zijn aanduidingen van met macht beklede geesten (77) .
Af te wijzen is de opvatting vari. Bouman, die evenals Foerster
meent, dat de machten een soort van tussenwezens zijn, die door
God zijn aangesteld om de natuurkrachten te besturen (78) .
Da.t het Paulus bier om engelen en machten. gaat moge duidelijk
zijn. Maar hoe deze "groepen" te onderscheiden ziJn, zullen we,
om niet in speculatie te vervallen, in het midden moeten laten.
De bedoeling van de apostel wordt nog eens onderstreept door de
woorden: Ta TtavTa öL' a.úTou Mai €te aúTou éwTLOTaL. ook engelen

en machten zijn niets meer dan schepselen. Zij hebben geen oorspronkelijke of autonome macht. Zij blijven onder de heerschappij
van de Zoon: "Ze bestaan alle in hun geschapenheid en afhankeliJkheid van Tezus C'hristus." (79) . Daarom is er voor de dwaalleer, om engelen te vereren geen plaats (Kol. 2,18) (80).
De werkwoordsvorm é%Ti,oTcw is het perfectum passivum van 7tTiE€iv.

Het geeft het resultaat aan van het éJtTLoöTi in het begin van dit
ver's. Ziet de aoristusvorm éMTLoÖï` op de schepping-acte, het worden van de geschapen wereld; de perfectumvorm éMTi,oTaL stelt de

wereld als geschapen voor.
Het öi,'a.úTou is de aanduiding van een '`blijvende relatie"

(81) en

niet die van een "tijdelijke accidenteele, niet-essentieele relatie" (82) van de Zoon tot de schepping.
Zoals God de Vader in de schepping eenmaal alle dingen onder de
berusting van Chí-istus heeft geplaatst (év aúTq)) , zo bestaan zij
alle door Hem (öi' aúTou) , nl. als deaene, door wie God alles in
71) J. Calvin, S. 293: "Schlieszlich verstehen wir unter "Thronen" jenen
Platz der seligen Unsterblichkeit, die jeder Ver.ánderung entnommen ist.
Ohne Zweifel bezeichnet Paulus mit den übrigen Namen Engel.".
72) M. Díbelius/H. Greeven, S. 13.
73) Vg1. W. Bauer, s.v., Sp. 911: "Die Tr.áger der Herrschgewalt.".
74) W. Foerster, s.v., in: TDNT 111, p.1096f.
75) Vg1. G. Delling, s.v., in: TDNT 1, p. 478-489, m.n. p. 482-484.
76)

Vg1.

W.

Foerster,

s.v.,

in:

TDNT

11,

p.

562-574,

m.n.

p.

571-573.

77) "it is possible to distinguish between éEouoLcw and &pxGL. and to assign

to them the different functions of two groups of powers." Zo W. Foerster,
s.v. éEouoLcw,
78) G. Bouman, p.

in: TDNT ii, p.
47; W. Foerster,
ook E. Lohmeyer, S. 58.

573.
s.v. è€ouoLcw,

in:

TDNT

ii,

p.

573.

Vg1.

79) J.E. Uitman, p. 29. Vg1. ook J. Calvin, S. 294, díe hiervoor vier

redenen weet te vermelden.
80)
81)

Vg1. b.v. A.
Zo b.v. H.N.

Richardson, p. 212.
Ridderbos, Comm., p.142; L.

Goppelt,

S.

404.

p. 48: "de afhankelijkheid van de Schepper is blijvend.".
82)

Zo

b.v.

J.A.C.

van

Leeuwer`.,

Kcmm.,

p.163.

Vg1.

G.

Bouman,
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stand houdt en regeert (83) .
Christus,

de Zoon, heeft als TtpcA)TOTowoC Tta,Oïie wTio€®S de heer-

schappij en de beschikking over alle dingen. Hij is het ook,
die alles onderhoudt.
Christus is dus geen "scheppingsmiddelaar", door middel van wie
(óLa instrumenteel verstaan) alles geschapen Ís (84) . Wel wordt

heel de schepping door de Zoon in stand gehouden (vgl.1,17) .
In Hem, aan wie alle macht gegeven werd (Matth. 28,18) vindt de

schepping haar zin en einddoel.
Terecht zegt Delleman: "Vanaf het begin is alles onder de macht
van Christus, alles bestaat door Hem, alles vindt zijn samenstemming en vereniging in Hem."

(85) .

Tekstkritisch valt nog te vermelden dat handschrift p46 voor de
woorden Ta TtavTa het woordje óTi leest.

17 Het wai aóToc staat hier met veel nadruk vooraan. Geen engelenmacht.. of enig ander geschapen wezen kan Ttpo TtcxvTov 'v-Jorden genoemd

Alle nadruk valt op Christus, de Zoon, waarvan hier met andere
woorden hetzelfde gezegd wordt als in vers 15b: TtpoTOTOMoe TtaoTis
%T Loe®e .

De apostel Paulus gaat evenwel een stapje verder, door hieraan
toe te voegen: Mc" Ta TtcivTa év aúTq) ouveoTiiMev. De Zoon is niet

alleen vóór en bóven al het geschapene - immers Ttpo iicivTa)v is
evenals het TtpoTOTowos zowel tempoieel (volgorde) als comparativisch (rangorde) te verstaan (86) -maar alle schepselen (Ta
TtavTa) bestaan in Hëm en ontvari_gen van Hem hun innerlijke samenhang (ouv€OTT"€v) .

Z:uv€c}TTiM€v is de 3e pers. sing. perf . act. ind.

(intr.ansitief

gebruikt) vari het werkwoord ouvLOTauai. Tránsitief kan het werkwoord de betekenissen hebben van "samenbrengen", "verenigen",
"verzamelen". Voor het intransitief gebruik geeft Bauer drie
moge l i j kheden :
1) zusammenstehen mit, stehen bei:
2) zich zusammen setz.en, bestehen;
3) seinen Bestand haben, existieren

(87).
Hier zullen we vertalen met ''zijn bestaan hebben", "existeren".
De geschapen wereld is geen chaos, maar een kosmos, waarin orde,
verband en wet is. Het bestaat als "systeem", als een geordend
geheel, gefundeerd év aúTq) (88).

De Zoon, die vóór alles is geschapen, is ook Heer, Mupios, óver
de schepping. Hij houdt alles samen en draagt het door zijn
kracht (vgl. Hebr.1,2v.).
83) K. Staab, S. 79, wijst op de parallellie met Rom.
Vader gezegd wordt:

óTu è€ cxúTou 7icw óu'

11,36, waar van God de

cxúTou "u eús cxúTou " T[G`y`Ta,.

"Der Unterschied im ersten Glied ist beachtenswert: die Sch.ópfungswelt

ist "aus" den Vater als ihrem Quell- und Urgrund; sie ist aber "im" Sohne
als ihrem Prínzip und Zent:ralpunkt.".
84)

Zo

85)

Th.

86)

Zo

b.v.

F.F.

Bruce,

Dellefi`ari.,`I,

b.v.

F.F.

.p.

Bruce,

p.197/199;

J.A.C.

ja-n

l.eeuwen,

K.V..

p.

22.

95.

p.

200;

H.N.

Ridderbos,~Comm.,

p.142;

M.

Dibelius/

H. Greeven' S. 14. Vg1. H.A.W. Meyer-, S. 37, áie slechts wil spreken van
volgorde in tijd. Bij hem gaat het evena.1s in T[pwTOTOMos om de pre-existentie van Christus. Evenzo J.A.C. van Leeuwen, Komm., p.165.
87)
88)

W. Bauer, s.v.,
Vg1. J.A.C. van

Sp.1565. Vg1. W. Katsch, s.v., in: TDNT
Leeuwen, Komm., p.165; W. Hendriksen, p.

VII,
75.

p.

896-898.
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18 In beeldspraak (89) geeft de apostel Paulus in dit vers aan de
nauwe en innige relatie welke er is tussen Christus, de Zoon, en
zijn éMM^TioLa. De apostel gebruikt hiervoor het beeld van het
hoofd (f\ Meq)a^n) en het ]ichaam (To o®ua)

(90)

en wil hiermee

niet alleen de machtspositie over alle dingen
inclusief

de gemeente

(vgl.

Ef.

4,15;

5,23

(vgl.

en Kol.

Ef.1,22),
2,19)

aandui-

den, maar ook de bijzondere gemeenschapsverhouding, welke er is`
tussen de (verheerlijkte) Christus en zijn éMM^Tioia (91).
Het ]4ai aúTo§ éoTiv sluit nauw aan bij het voorafgaande (92) .
Toch wordt er zakelijk een overgang gemaakt. Ging het in de
voorafgaande verzen om de relatie tussen de Zoon en de schepping,
in de verzen 18vv. tekent de apostel Christusí verhoüding ten
aanzien van de verlossing, de herschepping.
De Zoon wordt hier allereerst aangeduid als fi weq)a^n Tou o®iJ.aToS
(93) .

Het woord Meq)a^ii betekent "hoofd" (94) . Het hoofd-zijn wijst op
een positie van meerderheid, heerschappij eí-i zeggenschap (95) .
Hoofd-zijn wijst ook op een "czcz7?Ucz7?gs-z.ezcz+Ze",

die voor het

voortbestaan bepalend is.
De gemeente is als lichaam onlosmakelijk verbonden aan haar Hoofd,
Christus. Aan Hem heeft ze haar bestaan te danken. In Hem heeft
ze haar oorsprong; ze is van Hem afhankelijk en aan Hem. blijft
zii onderworpen (96) . Hendriksen `.A,rijst op de tweevoudige furi.ctie
van Christus als het Hoofd van de kerk. Hij is haar "Opgcz7?7;c Z7ecïcz"
en haar "RuZ,óng Heaá" (97) .

Er bestaat nogal verschil van mening over de vraag, waar Paulus
deze gedachte van het hoofd-lichaam aan zou hebben ontleer`_d.
De mogelijkheden zijn als volgt te onderscheiden (98) .
Allereerst denkt men, dat de relatie hoofd-lichaam haar oorsprong
of achtergror`.d zou hebben in de hellenistische wereld.
- Er zou verwantschap zijn met de stoïcijnse idee, dat de kosmos
een "lichaam" is en "the divine mind either his 'head' or the
89)

Zo

b.v.

Th.

Delleman51,

p.

95;

J.A.C.

van

Leeuwen,

K.V.,

p.

23;

C.F.D.

Moule, p. 68. Terecht spreekt Ridderbos c`veT twee metaforen. H.N. Ridderbos, Coimi., p.145; Idem, Paulus, p. 425v.: "De qualificatíe "hoofd"

heeft haar eigen zelfstandige betekenis, ongeacht of daarmee het overdrachtelíjk spreken van een "1ichaam" verbonden wordt.". Vg1. ook G.E.
Ladd, p. 46: "Th]..s makes it clear that Paul does not completely identify
Christ and hís church..".
90)

91)

Vg1.

Vg1.

Rom.12,4v.;

H.N.

1

Ridderbos,

Kor.10,17;

Cornm.,

12,12.27.

p.142;

Idem,

Paulus,

p.

85/422v.

92) Opvallend is de gelijke constructie ín vers 17a en 18a.
93) Deze uitdrukking, als aar`.duíding voor de verhouding tussen Christus en
zijn gemeente, is karakteristiek voor Paulus` brieven aan de Efeziërs
en aan de Kolossenzen. Vrij algemeen wordt de nauwe relatie tussen beide
brieven erkend. Vg1. b.v. het artikel van J. Coutts.
94)

W.
m.n.

95) Zo

Bauer, s.v., Sp. 850f.; H. Schlíer, s.v., in: TDNT 111, p. 673-681,
p. 679-681.
H.N. Ridderbos, Paulus, p. 426. C.F.D. Moule, p. 68: "The Head is a

coirmon enough O.T. expression for 'the chief' or 'the leader', or 'the
origin'.". Vg1. evenzo E. Smilde, in: BmK 8, p. 266, aant. 7.
H.N. Ridderbos, Paulus, p. 426v. Vg1. T. Brienen, Onderlinge
Utrecht 1969, p.18.
97) W. Hendriksen, p. 77. Vg1. J. Calvin, S. 295.

96)

98)

Zie voor een overzicht H.N.

Ridderbos,

Peulus,

p.

428-432.

dienst,
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spirit which animated it." (99).
- Ook wordt wel gedacht aan verwantschap met de gnostische idee
van de oermens-verlosser (100) .

Een tweede groep van exegeten zoekt terech+. de achtergrond van
de relatie hoofd-lichaam in de joodse gedachtenwereld.
- Sommigen -w'illen uitgaan van de voorstelling van Christus als
de tweede Adam en. van de daarmee gegeven representatie-gedacht_-e
Paulus Past dan adamietische categorieën op Chrjstus toe (101) .

-Anderen menen, dat deze voorstelling haar wortels heeft in de
oud-testamentische gedachte van "corporate personality" (102) .
Zo wordt er verband gelegd met de betekenis van hoofd als stamvader of aanvoerders.
"Op deze wijze zou het begrip "hoofd" terminologisch de gedachte van de personificatie en representatie van de velen-inEén tot uitdrukking brengen." (103) .
Het is niet gemakkelijk een keuze te maken. Dat we de achtergrond
in de hellenistische wereld zouden moeten zoeken, hangt ten nauwste samen met de opvatting, dat met o®ua oorspronkelijk de kosmos
is bedoeld en dat de uitdrukking TTie éMM^ïioLa§ een latere, interpreterende toevoeging is.
De voorkeur is veeleer te geven aan de joodse, oud-testamentische
achtergrond. We hebben dan hier opnieuw te doen met een "scheppings-categorie", "daar dit "hoofd-zijri." elders door Paulus op
de mens

Eph.

(man)

5:23."

als Beeld-Gods wordt toegepast,1 Kor.11:3,7;

(104).

Toch zullen we voorzichtig moeten zijn, om hier niet te veel te
parallelliseren tussen de eerste Adam en Christus als tweede
Adam

(vgl.1

Kor.15

en

Rom.

5)

(105).

Terecht merkt Ridderbos op, dat "het woord "lichaam" niet een
onzichtbare, maar een zichtbare wijze van bestaan" aanduidt. Met

het bestaan van het lichaam is tegelijkertijd ook "de verscheidenheid, de ruimte, het verschil van gaven, aanleg en opdracht
gegeven.". In Christus, haar Hoofd, ligt haar eenheid besloten
en is in Hem gegrond (106) .

De woorden Tne éMM^rioiae vormen een bijstelling bij To c}a)ua. De

achtergrond van deze nadere explicatie moet wellicht weer gezocht
worden in de polemiek tegen de kolossische dwaalleraars. Met oa)iJ.a

wordt niet de kosmos, het heelal aangeduid, maar Paulus identificeert o®iia iTLet éMM^Tioia, de gemeente van Christus

(107) .

Volgens het merendeel der exeaeten behoort Trie é"M^TioLac niet tot
99

)

100)

101)

102)
103)
104)
105)

Zo b.v.

M.

Dibelius/H.

Greeven,

S.17;

E.

Lohse,

Christusherrschaft,

S.

204f.; E. Schweizer, Die Kirche, S. 296; Idem, Komm., S. 62.
Zo b.v. R. Bultmann, Theologie, S.134; H. Conzelmann, NTD, S. 184; H.
Schlíer, s.v. 7tepci^ri, in: TDNTIII, p. 680f. Vg1. voor kritiek: H.N.
Ridderbos, Comm., p.144.
Zo b.v. W.D. Davies, p. 57. Vg1. I.J. du Plessis, p. 22/125.
Zo b.v. F.F. Bruce, p. 203v. Vg1. E. Percy, Der Leib Christi, p.18ff.;
H.N. Ridderbos, Pa`úlus, p. 33v./60w./83; Th. Delleman,1, p. 96.
H.N, Ridderbos, Paulus, p. 430.
H.N. Ridderbos, Paulus, p. 85.
Vg1. F.F. Bruce, p. 203; E. Percy, Der Leib Christi, p.18ff.; H.N,^

Rídderbos, Paulus, p. 431.
H.N. Ridderbos, Paulus, p. 440.
107) H.N. Rídderbos, p.145, wijst op
106)

Tou

oü)uGTos,

Tiis

è7t7t^noi,as

en

de zijns inziens opvallende volgorde:
niet

omgekeerd.

(Vgle

Ef.1,23).
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de (oorspronkelijke) hymne. Het zou een glosse, een later toegevoegd "interpretament" zijn.
Zetten we evenwel de woorden TTis éJ"^Ïioias tussen haken, dan
wordt met oaJ`ucx dus niet de kerk, maar het geheel van de schepping: de kosmos, aangeduid (108) .

De voorstelling van éMw^Tioia als ooua.. komt evenwel vaker voor
in

de

16)

brieven van

Paulus

(vgl.

Kol.1,24;

Rom.12,4.5;

1

Kor.10,

(109).

Tekstk.ritisch is er ook geen grond om de woorden Tne éMM^rioias

tussen haken te zetten of zelfs geheel te schrappen.
Volgens Pop betekent èww^TioLa:

"de door God geconvoceerde verga-

dering van het nieuwe, messiaanse volk, dat voor het Rijk bestemd
is."

(110) . Allereerst wordt met fi éM}4^noia hier aangeduid ''the

totality of all believers" (111), "die gesamte Christenheit"
(112) ,

"de universele kerk"

(113) . Terecht. merkt Pop op, dat

éMw^TioLa ook kan aangeven: elke lokale gemeente,
ee7? Üer'sc72é7.7?é7?gstJc>z.,ïí"

die "te7? ÜcJZZ,e

is van de ene universele ekklesia"

(114) c

Het is de vraag of deze onderscheiding tiissen wereldkerk en lokale gemeente hier reeds bij Paulus van belang is.
De genitivus TTi§ é}tw^Tioiae is hier als een genitivus appositivus
op te vatten (115) en niet als een genitivus epexegeticus (116) .
Ten slotte stemmen we in met Van Leeuwen: "Christus het Hoofd der
Kerk en de Kerk het lichaam van Ch.ristus zijn de keerzijde van
eenzelfde gedachte, waarin de onverbrekelijke sarTienhang, het wezenlijke en onmisbaar levensverband tusschen de Kerk en Christus

wordt uitgesproken, en de absolute beteekenis, die Hij heeft voor
het leven der Kerk."

(117).

Met vers 18b begint een nieuwe strofe.
Eenzelfde consEructie met een relatieve zin als in vers 15a vinden we hier. Parallel met vers 15a wordt nu van de Zoon gezegd:
ós éoTiv dpxri,

TtpcúTOTOMo§ éM Tcúv ve}tpov

ApxTi (119), aldus Moule,

(118) .

"has a perplexing number of associations"

Verwijst het naar Christus "supremacy in rank" of naar zijn "precedence in time" of naar zijn "creative initiative": in schepping
of herscheppiri.g (120)?
108)

Zo b.v.

M.

Dibelius/H.

205; H. Conzelmann,
man' p. 49.

109)

Zie

H.N.

Ridderbos,

NTD:

Greeven,

S.17;

S.184;

Idem/A.

Paulus,

par.

E.

Lohse,

S.112.

Vgl.

G.

S.

Bou-

63.

110) F.J. Pop, s.v., p. 339.
111) G.E. Ladd, p. 537.
112) W.G. Kümmel, S.188. Vg1. E. Lohmeyer, S. 62.
113) H.N. Ridderbos, Comm., p.145.
114) F.J. Pop, s.v., p. 337. Vg1. G. Bouman, p. 50;
C.F.D. Moule, p. 69.

115)

Christusherrschaft,

Lindemann,

Th.

Delleman,1,

p.

96;

Vg1. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par.167:2. Zo b.v. H.N. Ridderbos, Comm., p.145; J.A.C. van Leeuwen, Komm., p.166; J. Keulers, p.19.

116) Dan zou de vertaling luiden: het hoofd van het lichaam der kerk.
117)

J.A.C.

van

Leeuwen,

Komm.,

p.166.

118) Opvallend is dat de laatïste (26ste) editie van Novum Testamentum Graece,
S. 524, hier een overgang aangeeft van een poëtisch gedeelte (15-18a)

naar een stuk in proza.
119) Vg1. W. Bauer, s.v.,
120) C.F.D. Moule, p. 69.

Sp.

221ff.
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Met Riáderbos en Moule (121) is te zeggen, dat dpxTi hier niet in
verband staat met de (eerste) schepping (122), maar dat we dpxTi
hier moeten verbinden met het erop volgende Ttpa)TOTowoe éM TCDv
v€Mp®v

(123).

Christus wordt hier door Paulus voorgesteld als dpxn, als het begin, nl. van de herschepping, door zijn opstanding uit de doden
íl24) .

De woorden "€q)a^Ti, dpxTi en TtpcúTOTOMoe staan hier in vers 18 op

één lijn. De plaats die Christus in de kerk als Hoofd toekomt,
heeft Hij als Begin van de herschepping, waarin Hij de Eerstgeborene uit de doden is (125) .
We zullen dan ook dpxTi moeten opvatten in de zin van: Baanbreker,
Wegbereider, Inaugurator (126).

In dit Begin ligt het "onderpand voor de opste.nding van hen, die
bij C-nristus behooren"
Hem gewaarborgd.

(127) . De opstanding der gelovigen is door

Zowel bij TtpcúTOTOMoe als bij hetwerkwoord TtpcúTeu€i,v zullen we voor-

al weer moeten denkeri. aap. rangorde. De woorden geven Christus`

positie aan als Heerser in alomvattende zin. Deze positie wordt
in de volgende finale bijzin nader omschreven: tva y€vnTaL év

TtaoLv aúToS Ttpa)T€UcÚv.

Het év Ttaow is in neutrale zin op te vatten: in ieder opzicht
(128) .

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om év iiaow te laten
slaan op al het voorafgaande, vanaf vers 15 (129) .
Het werkwoord npa)Teuew is een hapax in het Nieuwe Testament. In
de Septuaginta komt het zelden voor (130) .
De betekenis is "de
beheersende plaats innemen", "de eerste zijn in waardigheid en
macht"

(131).

opvallend is het verschil in tijdsvorm. De presensvorm éoTw
komt in de verzen 17-18a vier keer voor, terwijl in vers 18b de
121)

H.N.

122)

Zo b.v.

Ridderbos,

G.

Comm.,

Delling,

s.v.,

p.145;

in:

C.F.D.

TDNT

1,

Moule,

p.

p.

484.

69.

Vg1.

G.

Sevenster,

p.

274:

"Christus als de grondslag, het principe, de oorsprong van de scheppíng.";
A.

Richardson,

p.162:

"the principle of creation,

not,

of course as

the

first created thing.".
123) Soimige handschriften, waarvan p46 en 8 de belangrijkste zijn, lezen:
fi &pxn; p46 en

N

laten de praepositie èM vallen. We zullen, ondanks de

belangrijkheid van de handschriften, deze wijzigingen als secundaire
tekstcorrecties hebben te zien.
124) Terecht merkt Lohse, Christusherrschaft, S. 207, op, dat de herschepping p.iet als een metafysisch drama, maar als een "geschichtliches
Ereignis" verstaan moet worden.
125) Vg1. J.A.C. van Leeuwen, p.167; J. Calvin,
126) Vg1. H. Bietenhard, s.v., in: TBL 1, S.15s.v., in: TDNT 1. p. 479-489, m.n. p. 484.
127) G. Sevenster, p.166, noot 1. Vg1. E. Smilde,
128)

129)

Zo

H.N.

Zo b.v.
de

Ridderbos,

J.A.C.

van

Comm.,

Leeuwen,

p.145;

p.167:

C.F.D.

Keulers,
17c;

in:

Moule,

"d.w.z.

BmK

p.

zoowel

8,

G.

p.

p.19.
Delling,

266,

aant.

8.

69.

in

de

p.19;

W.

è7"^noi,ct

als

in

7{Ti,OLS.".

13C)) Vg1. W. Míchaelis, s.v., in: TDNT VI,
131) Zo H.N. Ridderbos, Comm., p.145; J.

p.
Keulers,

1438: "der Erste sein, den ersten Platz einnehmen.".

Bauer,

s.v.,

Sp.

-18aoristusvorm yevTiTQL gebruikt wordt (132) . De werkwoordsvorm
yevTiTaL is de conJunctivus aoristus van het werkwoord yi,vouai,,

dat de betekenis heeft van "zum Dasein gelangen, werden, entstehen". Vaak worden vormen van het werkwoord yi,voiJ,ai gebruikt in
plaats van vormen van het werkwoord etuL (133) .
Het woordje aúToe krijgt extra nadruk. Alleen Hij, d.w.z. Chris-

tus, neemt in ieder opzicht de beheersende plaats in. Hij is door
zijn opstanding uit de doden, het begin van de herschepping, in
ieder opzicht de Eeréte geworden.
19 In een causale zin (met óTL) geeft de apostel Paulus aan de grond,
-w-aarom Christus als Eerstgeborene der doden, de Eerste in ieder
opzicht is geworden. Dit npa)T€u€w komt Hem toe: óTi év aúTq)
E;úóoMno€V

To n^Tipa]Ua MaTOLMT|oal,.

Mussner wijst op de innerlijke samenhang die er is tussen de opwekking van Chiistus en het verlenen van goddelijke volheid aan
Hem: "der Erstgeborene von den Tote7i kommt in der Auferweckung
durch Gott in den Besitz

der

ÜcJZ,Ze7?

gc>ttzéc73e72 Z;ez)é27?s777czc7zt um

dadurch nach göttlicher Absicht Allherscher werden zu können."
(134) .

Er bestaat verschil van mening onder de exegeten over wat het subject is van eúóo}4iioE;v

(135) .

Sommigen menen, dat als subject het "cx,v To Tt^iipcDua,
ding van God Zélf, moet i,^.rorden aangenomen (136) .

als aandui-

Anderen veronderstellen terecht, dat we hier te doeri hebben met
een verzwegen subject, nl. ó ÖE:oe uit vers 15 of zelfs ó TtaTTip
uit vers 12 (137) . H^Tipcúuü is dan geen aanduiding van God zelf ,

maar van de volheid, die naar Gods welbehagen in Christus woont.
Aan deze laatste mogelijkheid is m.i. de voorkeur te geven, te
meer, daar het participium €£privonoiTioa§ in vers 20 een participium masculinum is.

Evenwel is duidelijk de bedoeling, die de apostel Paulus met dit
spreken heeft. Het gaat hem om de inwoning van Gods volheid in
Christus

(138).

Het Ttav To "^ripcúua, de gehele of ganse volheid (139), ziet op de

betekenis van Christus zowel ten opzichte van de schepping, als
de herschepping (140) . "Wat met zooveel nadruk wordt gezegd tv-an
de beteekenis juist van C'72z.ést2Ás, voor czzzes in schepping, en
132) Volgens H.N. Ridderbos, Comm., p.145, duidt ïevn"u "de goddelijke

intentie" aan.
133) W. Bauer,
134) F. Mussner,

s.v., Sp.
S. 58.

313ff.

135) Vg1. b.v. het artikel van H. Langkammer.
136)

Zo b.v.

E.

K.ásemann,

S.

43; E.

Schweízer, Komm.,

S.

65; H.N. Ridderbos,

p. 146v. Vg1. ook de vertaling van het NBG: "Want het heeft de ganse
volheid behaagd.".
137)

Zo

b.v.

J.

Calvin,

cÚöo7{€w,

138) Het
139) Vg1.

in:

S.

295;

TDNT 11,

F.F.
p.

Bruce,
741;

G.

p.

206,

Delling,

note
s.v.

120;

G.

T[,\ripwuG,

Schrenk,
in:

TDNT

H. Langkamer, S. 43; e.a. Vg1. de Statenvertaling: "Want
des Vczder's welbehagen geweest.".
cÚúTp staat hier weer met nadruk vooraan.
F.

Blass/A.

Debrunner/F.

Rehkopf,

par.

275:2.

140) Wellicht staat ook hier op de achtergrond de kolossische dwaalleer en
speelde het woord T[^r`püjucx in deze dwaalleer een bepaalde rol.
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herschepping, sluit deze gevolgtrekking in: dan moet ook uit
Zéú.7te volheid cÏZZÉ2s verwacht, wat tot het heil nodig is en niet op
andere wijze aanvullinq of volkomenheid worden gezocht." (141).
Het woord Tt^iipa)ucL kan worden vertaald met: "de volle inhoud",
"de volheid", "de overvloed", "de totaliteit" (142).
Volgens Keulers is n^Tip®ij,a "de samenvatting der goddelijke eigenschappen" (143) . Calvijn wil het woord volheid vullen met: de ge-

rechtigheid, wijsheid, kracht en goedheid (144) . Terecht merkt
Delling op, dat het woord Tt^TipcDua "suggests completeness"

In Christus openbaart zich
Beeld van de onzichtbare
wat God is (146) . "Was
Wirklichkeit; der Ort, da
tus."

(145).

Gods liefde en mac-nt. Christus, het
God, manifesteert en representeert al
bisher verheiszen war, ist jetzt erfüllte
Gott in Ewigkeit "wohnt", heiszt Chris-

(147)

Af te wijzen is de visie van Sevenster, die meent dat de term
Tt^Tipa)ua afkomstig is uit de gnostieke theosofie, waarmee dan het
geheel van de goddelijke krachten en machten wordt aangeduid (vgl.
Ef.

4,10)

(148).

Met evenveel recht kunnen we stellen, dat Paulus het woord "^Tip®ua
kende vanuit het Oude Testament. Hier wordt reeds gesproken over
God, die alles, hemel en aarde, vervult (Ter. 23,24) (149).
De werkwoordsvorm eóóoMnocv is de aoristusvorm van eúóoweiv.

Bauer geeft als vertalingen: "für gut halten, ein-w'illigen, beschlieszen, wollen" (150).
De aoristus infinitivus waToiMTioai (151) is te verstaan naar ana-

logie van het inwonen van God in zijn tempel, onder zijn volk
(vgl. Ps. 68,36 en doh. 2,19) . De volheid van God woont permanent
(152) in haar geheelheid in Tezus en zij werkt "in Hem" en "door

Hem" .

20 Vers 20 zet de gedachtegang van vers 19 voort.
Het behaagde God door zo in Christus woning te maken, door Hem ook

al het geschapene, zowel op de aarde als in de hemel, in de rechte
verhoudingen terug te brengen.
De werkwoordsvorm dTtoMcna^^aEai is de aoristus inf initivus van
dTto]{aTa^^aooE:Lv. Dit werkwoord komt nauwelijks voor in het Corpus
Paulinum: behalve in Kol.1,22 en Ef. 2,16 ontbreekt het zelfs
verder in het Nieuwe Testament (153) .
J.A.C. van Leeuwen, Koim., p.169.
W. Bauer, s.v., Sp.1333f. Vg1. E.

Schweízer,
Keulers, p. 20. Vg1. evenzo E. Smilde, in:
Calvin, S. 295. Vg1. evenzo F.F. Bruce, p.
Delling, s.v., in: TDNT VI, p. 303.

b.v.

C.F.D.

Moule,

p.

aant.10.

70/169.

Lohmeyer, S. 65.
Sevenster, p. 147.

Vg1. E. Schweizer, Die Kirche, S. 294; Idem,
Korrm., S. 66f., die, de achtergrond zoekt bij PhiLo.
149)

Vg1.

ook b.v.

Ps.

24,1;

50,12;

89,12;

96,11;

97,7.

150) W. Bauer, s.v., Sp..631: "Die ganze Fülle beschlosz in ihm Wohnung zu

nehmn , " ,
151) De voorgestelde conjectuui. 7tcwoL7{i,ocw is niet nodig. Vg1. G. Delling,
s.v., in: TDNT VI, p. 303, note 46.

152) Vg1. F.D.

Bruner,

p. 241: "permanently (and not visit passingly or

prelíminarily) in the Son.".
153) A. Vögtle, S. 213, spreekt van eer.`. "crux".
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Vrijwel algemeen wordt dTtowciTa^^aooew vertaald met "verzoenen".
rl-ccli. verdient het de voorkeur om de betekenis ruimer te nemen, nl.

"hèrstelien ir. de oorspronke.iijke relatie", "in de rechte verhouding terugbrengen" (154) . De betekenis verzoenen wordt zo niet

uit-, maar ingesloten. Ook in het prefix dno-1igt de gedachte
van "terug"-brengen opgesloten.
Het MaL óL' a,úTou staat weer met nadruk vooraan. Het zegt niets
nieuws, maar de apostel Paulus wil hiermee het voorafgaande nog
een extra accent geven. Tegenover de dwaalleer, waarin engelen en
geesten de rol van middelaars tussen God en mens vervulden, beklemtoont Paulus dat Christus de enige Middelaar is. Door Hem en
door Hem alleen -neeft het God behaagd al het geschapene te verzoenen

(155).

Immers, het Subject, van Wie de verzoening uitgaat is steeds God.
Bij Paulus is nooit Christus, maar altijd God ."der Versöhnende"
(156). "God nam het initiatief."
Kor. 5,18v: waTa^}.aoo€iv).

(157)

(vgl. b.v. Rom. 5,10; 2

Verzoenjng veronderstelt dat er vijandschap bestaat, die opgeheven wordt door de bereidheid van de ene, de vertoornde zijde.
Paulus zegt op niet mis te verstane wijze, dat Christus de mensen,
de wereld met God heeft verzoend. "Gott hat also die Feindschaft
begraben und Frieden gestiftet ... und zwar durch Christi Tod."
(158)

Er zijn dus altijd minstens twee parti].en, die met elkaar verzoend moeten worden.
Ewald (159) noemt vier antwoorden op de vraag, wie of wat door

Christus met elkaar verzoend zijn:
1) de hemel met de aarde;
2) de aardse wezens met God, de hemelse met de mensen;

3) de gestorven vromen met de levende generatie;
4) de engelen en mensen, beiden met God.
De eerste twee mogelijkheden stuiten af op het E:tT€ -etTe: het

hemelse en aardse staan als objecten van de verzoening niet tegenover, rriaar naast elkaar (160) . De derde opvatting is erg spitsvondig, maar vinden we nergens in de Bijbel.
De juiste exegese zal moeten zijn: dat al het geschapene, hetzij
op de aarde, hetzij in de hemel, door het bloed van Christus'
kruisoffer, met God worden verzoend. Verzoenen is dan op te vatten in de ruimere zin van het herstellen van de door de zondeval
geschonden, rechte verhoudingen tot God (161) .
154)

Zo b.v. H.N. Rídderbos,
Leewen, Komm., p.169.

Com.,

p.147;

K.

Staab.

S.

82f.;

J.A.C.

van

155) Zie voor óia + genitivus: F. Blass/A. Debrunrier/F. Rehkopf, par. 223.
156) Zo E. Schweizer, Kom., S. 68; L. Goppelt, S. 469. Vg1. G. Sevenster,

p. 176: Nergens "blijkt de verzoening een verzoeníng van God te Zijn.".
Het object van de verzoening zijn steeds de mensen.
157) E. Smilde, in: BnK 8, p. 266, aant.13.
158) W.G. Kürimel, S.182. Vg1. evenzo b.v. J. Calvin,
159)

160)

S.

66.

P.

Ewald,

Vg1.

S.

zo b.v.

S.

297;

E.

Lohmeyer,

331.

H.N.

Ridderbos,

Com.,

p.148;

J.A.C.

van Leeuwen,

p.169.

161) Vg1. de m.i. vreemde exegese van K. Staab, S. 83: "Er hat so die rechte

Ordnung wiederhergestellt, die w.áhrend der Zeit der Erniedrigung Jesu
gest.órt war. Ursache war nicht eine Siinde der Engel, sondern letztlich
die Sünde der Starmeltern, die Sühne forderte.".

-21De woorden et§ aúTo\i (162) kunnen zowel becrokken worden op God

als op Christus. Het laatste is stellig het geval, gelet ook op
de parallellie met vers 16 - al wordt de vertaling er niet gemakkelijker op.
Het gebruik van €tc met de accusativus (163) duidt het einddoel
aan van de verzoening: God heeft alles door (óLa) Christus verzoend en zo is alles op Hem (€ts aúTov) als het einddoel gericht
(164) .

Met Van Leeuwen is dan ook te concluderen: "Door Christus is het
Gods welbehagen geweest dTtoMaTa^^aEai Ta TtavTa ete aúTov: alle

dingen in de rechte veihouding terug te brengen naar Hem, d.i.
Christus heen, d.w..z. zóó dat zji tot Hem in betrekking staan."
(165) .

In de volgende versregel wordt deze daad der verzoening nogmaals
verduidelijkt: etpTwoTtoLTioa§ ói.a Tou atuaTos Tou oTaupou aúTou.
De werkwoordsvorm E:tprivoTtoLTioa§ is het participium aoristus van

het werkwoord elpnvTi-Ttoieiv. Dit werkwoord is een zgn. hapax legomenon in het Nieuwe Testa.ment (166) en kan vertaald worden met
"vrede maken'', "vrede stichten" (167). De aoristusvorm "ziet op

het historische feit van Christus' kruisdood, als grondleggende
g`ebeurtenis voor deze vrede."

(168) .

De vrede is eens en voor altijd door het bloed van het kruis gesticht. Het kruis "ist Zeichen des besiegelten Friedens" (169).
Vrede is, volgens Ridderbos, bij Paulus telkens het resultaat van
de verzoening (170) .
Het woord €tpTWTi geeft aan de toestand waarin God en mens op hun

eigen normale plaats staan. "Waar vrede heerst, staan alle dingen
op hun plaats en functioneren daar naar Gods bevel." (171)

Ridderbos verschuift m.i. die vrede te veel naar het eschaton,
door te zeggen, dat vrede bij Paulus de aanduiding is van "de alomvattende eschatologische heilsgave, de tc)estcz7td van sjaloom, die
God weer tot onbeperkte heerschappij zal brengen." (172) .
Hier krijgt m.i. etpTWTinoiE:iv toch meer de betekenis van het nú
reeds hersteld zijn van de verbroken relatie met God. Deze vredeverhouding met C-od is tot stand gekomen, doordat mensen, die vijanden van God waren, met Hem verzoend zijn door het bloed van `net
kruis(offer)

van Christus,

Zijn

Zoon

(vgl.

Ef.

2,14-17;

Rom.

5,1).

162) De lezing cús aúTov, zoals Griesbach die voorstelt, wordt overgenomen
door b.v. H.N. Ridderbos, Com., p.149: "met Zich te verzoenen.". Vgl.
evenzo G. Bouman, p. 54.
163) Vg1. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par.
164) Vg1. W. Bauer, Sp.183, s.v. aito7{GMGoou: "alles auf ihn zu vers.óhnen,

d.h. das A11 soll zu eine Einheit verbonden werden, die ihr Ziel in
Christus hat.". E. Lohmeyer, S. 60, meent dat de uitdrukking "door Hem
en tot Hem" een hellenistische formule is.
165)

J.A.C.

van Leeuwen,

Komin.,

p.170.

Vg1.

Idem,

K.V.,

p.

24v.

166) J. Coutts, p. 207, meent dat Paulus hier associè.rend denkt aan Ef. 2,15v. :
7[Ol,UV

167)

W.

eúpnvTW,

Bauer,

ÄCW

s.v.,

Sp.

&T[07tcxMGEP

...

ól,G

TOU

OTGllpou.

451.

168) H.N. Ridderbos, Com., p.149.
169) E. Lohmeyer, S. 68.
170) H.N. Ridderbos, Paulus, p.199.
171) F.J. Pop, s.v. vrede, p. 549.
172) H.N. Ridderbos, Paulus, p.199. Vg1.

Idem,

Com[i.,

p.149.
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geten als een storende toevoeging gezien, die het parallellisme
van de hymne doorbreken (173) .

Deze uitdrukking wil evenwel heenwijzen naar de plaats waar de
verzoening is geschied. Het kruis is de weg ',.,'aarlangs de verzoening tot stand is gekomen. Aan het kruis heeft Hij "de vijandschap

gedood"

(Ef.

2,16.

Vgl.

Kol.

2,14;

Gal.1,4;

3,13,.

6,14).

De genitivus Tou oTaupou aúTou is een genitivus qualitatis.
Het bloed, atua, was het middel (óia + genitivus) , waardoor verzöening werd bewerkt. Ook hier hebben we te maken met de oudtestamentische achtergrond, nl. de offerdienst.
Het bloed werd beschouwd als de drager va.n het leven: "Want de

ziel van het vlees is in het bloed en lk heb het u op het altaar

gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed be-

werkt verzoening door middel van de ziel."

(Lev.17,11. Vgl. Hebr.

9, 22) .

Behrr. geeft een symbolische verklaring van offer en-bloed: het is
beeldspraak voor de overgave (174) , maar dit is m.i. een miskenning van het werkelijke.offerkarakter van de dood va,n Christus.
Met Bruc.e is te zeggen dat Christus' dood "was not only violent

but sacrificial and redemptive, procurring the justification and

reconciliation of the sinner." (175).
Het vergoten bloed is het onderpand en de prijs van onze verzoening met God (176) .

Het tweede öL. aóTou (177) neeml v\'eer de hoofdgedachte op en verbindt etTe Ta éTti Trie yTi§ eiTe Ta év TOLe oúpavois
dTtowaTa^^aEaL .

(178) met

De verzoening omvat dus de gehele schepping. De vrede strekt zich
uit over aarde en hemel (179) en is dus alomvattend (180) .

21 In vers 21 is duidelijk een overgang te constateren. Allere.erst
een verandering in stijl: de hymnische stijl gaat over in de meer
paraenetische stijl van het proza.
Ook is er intTioudelijk een overgang te merken. In de hymne ging

het over Christus en zijn verhouding tot de schepping en de herschepping, nu richt de apostel Paulus zich weer hee]. direct tot
de gelovigen van` Kolosse.
Met Bouman (181) is te zeggen, dat het geheel het stempel draagt
van een preek. Het zo juist gehoorde wordt nu op de gemeente toegepast (vgl. 2,13; Ef.1,13; 2,lv.). Paulus' pastorale bewogenheid
met de Kolossenzen komt duidelijk naar voren.
173) Zo b.v. H. Conzelmann/A. Líndemann, S.112.
174) J. Behm, s.v. Giua, in: TDNT 1, p.172-176, m.n.174f. Vg1. evenzo G.

Bouman, p. 54: "Jezus voorzag dat Hem het lot van alle profeten beschoren zou zijn, wanneer Híj zijn zending volbrengen wilde. Desondanks
bleef Hij trouw aan zijn opdracht. Daarin bestaat zijn `offer' .".
175) F.F. Bruce, p. 208f .
176) Zo J. Calvin, S. 296.

177) Enkele belangrijke tekstgetuigen als 8, D, F en G lezen het tweede öi,'
GÚTou niet. De lezing met öi,' GÚTou zullen we moeten zien als de lectio

difficilior.
178) Vg1. voor de disjunctieve conjunctie €tTc ... cúT€: F. Blass/A. Debrunner/
F. Rehkopf, par. 446:3.
179) Vg1. voor de tweedeling van het heelal in hemel en aarde: vers 16.
180) Zo E. Schweizer, Kom., S. 68; H. Zimnermann, S. 25.
181) G. Bouman, p. 60. Zie R. Bultmann, S. 104.
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Het wai buas (182) staat met extra veel nadruk aan het begin van
de zin: Oók jullie, Kolossenzen,
eertijds (TtoTe) vervreemd en
viJandig gezind, zijn het voorwerp van de verzoening in Christus.
Het noTe staat tegenover het vwi ö€ van vers 22.
IloT€ (183) geeft een onbepaalde tijdsduur aan in het verleden:
eenmaal, eertijds en markeert de verandering die zich sindsdien
(vuvi 6e) heeft voltrokken. Het TtoT€ geeft de tijd aan dat de Kolossenzen nog heidenen waren. De toestand wordt door ,de apostel
Paulus nu nader omschreven als een tijd waarin zij volkomen van
God vervreemd waren en hun vijandige gezindheid toonden door hun
boze werken (184) .

De constructie met óvTas dTtn^^oTpia>u€vou§ (185) duidt niet alleen

het eertijds als een toestand aan, maar légt ook de nadruk op het
blijvende, op de duur van deze vroegere toestand.
Allereerst een toestand van vervreemding (dTLn^^oTPL®uE:vou§)

(186) ,

een blijvend vér zijn van God, een vérkeren buiten de gemeenschap
met God en Zijn gemeente (vgl. Ef. 4,18; 2,12), '`niet slechts van-

wege onbekendheid, maar ook vanwege afkerigheid en onbekeerlijkheid."

(vgl.

2,13;

Ef.

2,1)

(187).

Vervolgens woró.t de vroegere situatie van de Kolossenzen nader
omschreven als een toestand van vijandschap.
Het woord éxgpoe (188) wordt gebruikt om aan te geven al wat vijandig is tegenover God en Christus (vgl. Luk.19,27; Fil. 3,18:
Tou§ éxöpoue Tou oTaupou Tou xpioTou) .

Met name krijgt het een toespitsing, als éxspoe gebruikt wordt om_
de relatie aan te geven tussen de mens van nature en God (vgl.
Rom.

5,10;

11,28;

Kol.1,21;

rac.

4,4).

In deze laatste betekenis kan éxöpo§ zowel een passieve als een
actieve zijde hebben (189). Hier in Kol.1,21 ziet het op een vijandschap, die een persoonlijk en actief karakter draagt: nl. die
voortvloeit uit een bepaalde gezindheid (öLavoia) en die zich
openbaart in de boze werken (ot épyoi ol novTipoL) .

Ridderbos merkt hierbij op: "Gedoeld wordt op de onwil zich aan
God te onderwerpen en het leven naar de begeerte van de oude mens,
hetwelk is vijandschap tegen God."

(vgl. Rom. 8,7)

(190).

Een mogelijke vertaling van dit vers zou kunnen zijn: "Ook jullie,
die eertijds vervreemd waart en vijandig gezind in de boze werken,
1'

182) Kcw + directe rede: "stilistisches Merkmal am Schlusse von Dankpsalmen".
Zo E. Lohmeyer, S. 69. Vg1. Ef. 2,lvv.

183) W. Bauer, s.v., Sp.1378f.: "irgendeinmal", "einstmals",
F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 105.

"ehedem".

Vg1.

184) E. Lohmeyer, S. 69, wijst op de oudtestamentische achtergrond van zowel

vervreemding als vijandschap.
185) Vg1. voor deze zgn. conjugatio periphrastica: F. Blass/A. Debrunner/F.
Rehkopf , par. 352.
186) Aitn^}oTPLwuevous is het participium perfectum passivum van &1"^^OTPLOW:
"entfremden" Twct Tivos. Zo W. Bauer, s.v., Sp.159.
187) H.N. Ridderbos, Coirm., p.151.
188) Zie W. Foerster, s.v., ín: TDNT

Bauer, s.v., Sp. 655.
Vg1. b.v. G.E. Ladd, p. 406/453.
190) H.N. Ridderbos, Com., p.151.

189)

11,

p.

811-815,

m.n.

p.

813f.

Vg1.

W.
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Het woord ói,avoLa wordt vrij algemeen vertaald met "gezindheid"
(191) . Evenals de uitdrukking éoya TtovTipa komt het verder in het
Corpus Paulinum niet voor.
De dativus " óLavoiq is te beschouwen als een dativus van betrekking (192) .

De praepositie év geeft aan, waarin die vijandschap zich openbaarde, nl. in, te midden van de boze werken.
Gezindheid en boze werken zijn geen tegenstellinger}„ Eerder in
de levensstijl van de mens komt de daaraan ten grondslag liggende
gezindheid openbaar: een vijandige gezindheid. Terecht merkt Calvijn op, "dasz der Mensch völlig von Gott getrer`.nt und sein Feind
ist."

(193).

Met de herhaling van het lidwoord in: Toie épyoLs TOL§ iTovTipoi,s

wil de apostel aangeven, dat het die bij zijn lezers bekende,
ontegenzeggelijk boze werken zijn. Werken die TtovTipoe (194) zijn: ze

openbaren de innerlijke haat en vijandschap jegens God.
22 Tegenover het TtoTe van vers 21 staat "mit jubelndem Tone" het
vwi ö€ (195) van de met Christus ingegane eschatologische heilstijd (vgl. Rom. 3,21) . Het "nu" gaat terug op de dag, waarop God

het werk der verzoening in Hem volbracht, en het wijst heen naar
de dag waarop God de verzoening door de paroesie van Christus
voleinden zal (196).

De apostel Paulus verkondigt de gelovigen in Kolosse, dat zij,
die eertijds vervreemd en vijandig gezind waren, nu in de rechte
verhouding met God teruggebracht zijn. De situatie van vijandschap is opgeheven en is veranderd in een toestand van vrede door
de verzoening in Christus (vgl. vers 20).
De lezing in het begin van dit vers plaatst de exegeten voor problemen. De drie belangrijkste lezingen, die tekstkritisch gezien
mogelijk zijn, zijn:

1, g::Ï::Ë:::E:Ïs ,::v?e:sÁSÈngáiï:ta:;.::táè = t::s:ev::e:::u:aË::tamentum Graece (197) .

Het subject is dan "Hij" (Christus); het object: jullie (buae)
van vers 21. De vertaling luidt: "jullie ..., nu dan heeft Hij
echter verzoend . . . " .
2) dTtoMaTn^^aïTiT€

(2e pers.plur.ind.aor.pass.) : zo p46, 8 (198).

Het subject moet in deze lezing ziJn: jullie (buas) van vers 21.

De vertaling luidt dan: "jullie ..., nu zijn jullie echter verzoend geworden. " .
191) Zie W. Bauer, s.v., Sp. 371. Vg1. F.F. Bruce, p. 211, note 141, die erop

wíjst dat zowel in het nieim7testamentische Grieks als in de LXX öicxvoi,G

overeenkomt met het oudtestamentische
192) Zie F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 197. Vg1. J.A.C. van Leeuwen,

Kom. , p. 173: de dativus "geeft het gebied aan, waarop de vijandschap leeft."
193)
194)
195)
196)
197)

J. Calvín, S. 298.
Zie W. Bauer, s.v., Sp.1370f.
Vg1. voor vuvL = vuv: F. Bla§s/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 644.
Zo E. Lohmeyer, S. 70.
Zo b.v. H.N. Ridderbos, Corm., p.153; F.F. Bruce, p. 210, note 139;
M. Dibelíus/H. Greeven, S. 21.
198) Zo b.v. G. Bouman, p. 59, noot 185 en J.A.C. van Leeuwen, Kom., p.172/

K.V., p. 25, die voor deze lezing kiezen, omdat het de "1ectio diffici-

1ior" is,

-253) dTtoJtaTnl*ayevTes (2e pers.plur.part.aor.pass.) : Zo DX F G b;

Irlat Ambst Spec en de lezing door Westcott en Hort.
Subject is hier evenals in 2: jullie (buae) van vers 21.
De vertaling zou hier dan luiden: "jullie ..., maar die nu
echter verzoend zijn geworden ...".
Aan de eerste lezing, nl. dTtowaTril^aE€v, is m.i. de voorkeur te
geven. Deze lezing wordt gevolgd door de meerderheid van de handschriften en is te beschouwen als de dominante lezing.
Terecht zegt m.i. Ridderbos, dat aldus buas in één verband gebracht wordt met Ta TtavTa in vers 20.
"Het lijden en de dood van Christus was een alles-omvattende
daad van dTta^^ayTi: de gemeente kan eruit leren, dat men het één
(eigen verzoening) niet van het ander (onderwerping van het al)
kan losmaken."

(199).

De uitdrukking év Tq) o®uaTi TTis oap}tos aúTou is een hebraïsme

(200) . Of de apostel Paulus deze uitdrukking gekozen heeft in

verband met de verachting van het stoffelijke en lichamelijke
bij het heidendom en in verband met de door de dwaalleraars bepleite ascese (201), is moeilijk na tegaan.
Veeleer is met Schweizer (202) te letten op de dubbelzinnigheid,
die meespeelt in het gebruik van het woord oa)ua, dat Paulus enerzijds gebruikt als aanduiding van het gekruisigde lichaam van
Christus, anderzijds als aanduiding van de gemeente (vs. 18a en
24).

De praepositie év met dativus (év Tq) o®ucmL) is eerder lokaal
(203) dan instrumentaal (204) te verstaan, nl. als aanduiding
voor de plaats van de dood en daarmee ook van de verzoening.

"In Christus` lichamelijk bestaan aan het kruis en in de dood

had de verzoening plaats." (205)
De toevoeging Tns oapwoe kwalificeert To oa)ua als het aardse,
vergankelijke, tijdelijke lichaam van een mens (206) .

Christus, de Zoon van Gods liefde,heeft onze menselijke natuur
aangenomen en werd door zijn kruisdood niet alleen Middelaar,
maar ook het middel van de verzoening. Ook hier is, evenals in
het voorgaande gedeelte, te denken aan de gedachte van representatie. De gelovigen zijn in Christus' lichaam geïncorporeerd, ook
toen Hij om hunnentwil aan het kruis zijn leven gaf (207) .
De nadere bepaling öia Tou ÖavaTou (208) zegt inhoudelijk het199) H.N. Ridderbos, Com., p.153. Vg1. E. Lohmeyer, S. 69; H. Conzelmann,

NTD, S. 187; E. Schweizer, S. 153: "Darum wird hier ''nicht beschrieben,
was `wir sind, sondem wozu wír gemacht sind".".
200) Zo b.v. F.F. Bruce, p. 212, note 145; W. Hendriksen, p. 84. Vg1. H.N.
Ridderbos, Comi., p.153.
201) Zo E. Smilde, in: BmK 8, p. 266, aant.16; J.A.C. van Leeuwen, Kom.,

202)
203)
204)
205)
206)

p.174. Vg1. J. Keuler§, p. 21.
E. Schweizer, S. 76. Vg1. evenzow.'Hendriksen, p. 84; C.F.D. Moule, p. 72.
Zo b.v. M. Dibelius/H. Greeven, S. 22; H.N. Ridderbos, Coinm., p.153.
Zo b.v. F.F. Bruce, p. 211, note 144.
H.N. Ridderbos, Comi., p.153.

M. Dibelius/H. Greeven, S. 22; J. Calvin, S. 298f; H.N. Ridderbos, Com.,
p.

153.

207) Vg1. voor deze zgn. outiot xpi,oTou-gedachte bíj Paulus: E. Percy, S. 29/
39/42. Vg1. evenzo G. Bouman, p. 60v.; H.N. Ridderbos, Com., p.152.
208) Sommige hand§chriften, als b.v. N A en lrlat lezen nog GÚTou. Dit mis-

schien om de parallellie met vers 20 sterker te doen uitkomen. Deze
lezing is als secundair te beschouiren.
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óia + genitivus geeft ook hier het middel aan, waardoor de verzoening tot stand is gebracht, nl. de dood van Christus als
zoendood (209) .

De vorm napaoTTioai is de infinitivus aoristus van het werkwoord
TtapioTauaL, dat zowel transitief als intransitief gebruikt kan
worden. Hier is m.i. de voorkeur te geven aan het transitieve gebruik, met Christus als het subject en bua§ als object.
Bauer noemt in zijn woordenboek zes verschillende betekenissen
(210) , waarvan er drie met name in de commentaren terug te vinden
zijn:

1)

"herstellen,

machen"

(Ef.

5,27;

2

Tim.

2,15;

Kol.1,22);

2) als terminus technicus uit de offercultus: "darbringen" (Rom.
12,1) ; 3) als terminus technicus uit de rechtspraak: "vorfuhren"
(2

Kor.

4,14).

Dat Paulus hier een technische term zou gebruikt hebben, is moeilijk na te gaan. Onmiskenbaar is, dat de woorden die volgen:
dyio§, ducúuoe en dvE;ïw^TiTo§ doen denken aan de offercultus en de

rechtspraak. Maar het is m.i. te kort doen aan de "creatieve betekenis" (211) van het werkwoord TtapioTauai,, door het uitsluitend

te willen zien als een term uit de offercultus (212) of het te
omschrijven met b.v. ''voor het gerecht doen verschijnen" (213) .
Onmiskenbaar zullen we hier te denken hebben aan de paroesie van
Christus en het komende oordeel van God. Bruce pleit er dan ook
voor om "apaoTrioai in toekomstige zin te nemen (214) .
De aanduiding dvious JtaL dua)uoue komt in het Corpus Paulinum ook

voor in Ef.1,4. Daar wordt het gebruikt om het als doel van uitverkiezing te omschrijven. Hier in Kol.1,22 gebruikt Paulus
drie naast elkaar staande objectiva om aan te geven het doel en
het resultaat van de verzoening door Christus (vs. 20) (215).
-Äïioe (216) is van oorsprong een begrip uit de cultus. Het is
de vertaling van het Hebreeuwse Üip. Het heeft de betekenis
"heilig", "Godgewijd": afgezonderd van het profane en in Gods
ruimte gesteld (217) ; rein, volkomen; zonder zonde.
Pop merkt op dat als we de stam Üip weergeven met het woord
''afzondering", we daarbij niet moeten denken "in de richting
van: separated from, maar veel meer in de richting van: beho-

rende tot een andere categorie.". Heiligheid is geen negatief,
maar veeleer een positief begrip (218) .
Israël kende, volgens het oude Testament, voorwerpen, personen
of tijden, waarvan God gezegd heeft: "Die horen Mij toe en zijn
bestemd voor mijn dienst."

(219).

209) H.N. Ridderbos, Com., p.153, maakt hier onderscheid tussen Christus'
dood als zoen-middel en verzoenings-middel. Ridderbos kiest voor verzoeníngsmiddel: niet alleen de zonde als schuld ge-zoend, maar ook de
macht der zonde als vijand§chap gebroken.
Zo W. Bauer, s.v., Sp.1244ff.
H.N. F`idderbos, Com., p.152v.
A. Richardson, p. 298; E. Lohmeyer, S. 71.
G. Bouman, p. 61, noot 193. Vg1. M. Dibelius/H. Greeven, S. 22.
Zo F.F. Bruce, p. 212, note 147. Vg1. H.N. Ridderbos, Comn., p.153.
b.v. A. Schlatter, S. 289; E. Smilde, in: BmK 8, p. 266, aant. 17.
Bauer, s.v., Sp.17ff. Vg1. F.J. Pop, s.v., p. 288-295.

N. Ridderbos, Com.n., p.154, merkt híerbij op dat dïios het tegenovergestelde is van "vervreemd". Zo ook b.v. J.E. Uitman, p. 39.
218) F.J.
219) F.J.

Pop,
Pop,

s.v.,
s.v.,

p.
p.

288.
289.
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- Aua)uoe (220) is eveneens een cultisch begrip. Het wordt gezegd
van offerdieren (vgl. b.v. Num. 6,14; 19,2): onberispelijk;
zonder enige fout, gebrek of smet. In Fil. 2,15 komen we deze

uitdrukking eveneens tegen, als kwalificatie van de gelovigen
als ''kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd ge-

slacht'' : T€wva Seou du®ua.
- AvevMÄ.T`Toe (221) is een begrip uit de rechtspraak. Deze termi-

nus technicus heeft als betekenis: vrij van aanklacht, zonder
dat er een beschuldiging kan worden geuit; onberispelijk (vgl.
1

Kor.1,8;

1

Tim.

3,10;

Tit.1,6v.).

Hij, die u heeft verzoend, zal u straks in de paroesie dvioe,
duo)uo§ en dv€yw^T`Toe (222) voor Hem (223) doen stellen.

23 0m te kunnen blijven delen in het werk der verzoening, stelt de
apostel Paulus hier nu de volgende voorwaarde (224) .
Zij, die in vers 22 heilig, onbesmet en onberispelijk werden genoemd, moeten ook éTtiuE:v€T€ " TLLOTeL - Tegeue^i®ti€voi - èöpaioi
-UT| |J,€TaMivouuevoi.

De praesensvorm éTtiueveTe (225) legt de nadruk op de voortduur,

de continuïteit van het blijven. Wellicht wordt dit nog versterkt
door het voorvoegsel é"i-.

Terecht vertaalt mijns inziens Ridderbos dan ook met "volharden"
(226) . De gelovigen moeten volharden bij het geloof (Tn TtioTeL) .

Waarschijnlijk hebben we hier weer te denken aan de dwaalleraars,
waardoor de gelovigen te Kolosse in verwarring werden gebracht.
De Kolossenzen dreigden te wankelen in hun geloof , en zich te laten afbrengen van de hoop (é^"ie) . Lohmeyer denkt hier aan een
beeld uit de oorlog: "Wie der Legionär bei seinem Panier, so
harrt der Gläubige bei dem Banner des Glaubens." (227) -.

Het volharden in het geloof wordt door drie bepalingen nader omschreven.
-Teseue^i®uevoi: part.perf.pass. van het werkwoord Öeue^LoeLv,

dat betekent: "iets van een fundament voorzien"; "bevestigen";
"grondvesten" (228). De gedachte van vastheid, stevigheid, staat
hier op de voorgrond.
Iets dat op zijn fundament is gezet, is dan ook:
-èöpaLos. Dit heeft als betekenis: "vast", "bestendig" (230).
Ridderbos wijst erop dat èópaios komt van èópa: zetel, basis,
steunpunt. In 1 Kor. 7,37 wordt het gezegd van iemands MapöLa
("gemoed": NBG); in 1 Kor.15,58 van de broeders: "weest standvastig" (èópaioL viv€oöe).
220) W.
221)

W.

Bauer,
Bauer,

s.v.,
s.v.,

Sp.

94f.

Sp.127.

222) Opvallend is de alliteratíe in het Grieks.
223) Zie voor Mcmeva)T[i,ou + genitivus = voor: F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 214,5.

224) De constructie eú ïe met de indicativus vormt een conditionele zin (rea1is). Zíe F. Blass/A. Debrunner/F.
225) W. Bauer, s.v„ Sp. 585f.

Rehkopf, par. 439/par. 372.

226) H.N. Ridderbos, Coirm.,. p.154.
227) E. Lohmeyer, S. 72.

228) W. Bauer, s.v., Sp. 703f. Vg1. voor de beeldspraak van het fundament:
Rom.15,20;

1

Kor.

3,11;

Ef.

2,20;

2

Tim.

2,19;

229) In navolging van F. Horn: J.E. Uitman, p. 40.
230)

W.

Bauer,

s.v.,

Sp.

431.

Openb.

21,14.

`-=T-:T=TL==íiiiïT±f,._.:=_----L=-_=__L+TLLT=-;=:=`-+
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Uitman denkt hierbij aan een kind, dat bij zijn moeder op
schoot zit. ''Dat z'n plekje, z'n plaatsje gevonden heeft"
(229) .

De Kolossenzen moeten enerzijds gefundeerd en standvastig blijven volharden in het geloof . Anderzijds vermaant de apostel hen
ook=

- uTi ueTaMLvouuE:voi dTto Tn§ é^TtLöoe Tou eúaïy€^Lou. Het werkwoord

tiE:Ta}tivew is hier in de mediale betekenis op te vatten: "van
zijn plaats laten zetten; laten verplaatsen (231) . Het voorvoegsel ueTa-wijst op die verandering van plaats. De prepositie áTto + genitivus geeft aan, waarvan de Kolossenzen zich
niet (un) moeten laten afbrengen: fi é^"is, de hoop, nader bepaald: Tou eúayye^iou, de hoop, "die uns dii.rch das Evangelium
aufleuchtet. Denn wo das Evan.geliúm ist, da ist die Hoffnung
auf das ewige Heil." (232) . Wanneer de Kolossenzen zich van dat

geloof en die hoop laten afbrengen, vervallen ze weer in de
(233)
Misschien is de opmerking van Bruce wel terecht, dat het taalgebruik van de apostel suggereert, dat het eerste enthousiasme van
de Kolossenzen bezig was uit te doven, "that they were in danger
of shifting from the fixed ground of the Christian hope." (234) .
In é^T[i§ zijn - in het Nieuwe Testament - drie elementen te onvroegere situatie van vervreemding en vijandschap (vs. 21)

derscheiden: 1) het vertrouwen; 2) de gespannen verwachting; 3)

het geduldige, rustige wachten.
Verder is te zeggen dat é^nis: a) christologisch is gefundeerd:
ze vindt haar grond en oorsprong in het verlossend werk van Christus; b) een pneuhatologisch karakter draagt: het is de gave van
de Vader {2 Thess. 2,16) door de Heilige Geest; c) een eschatolo-

gische betekenisspits heeft: ze richt zich op de paroesie, de we-

derkomst van Christus (235) .
IlioTi§ komt samen voor met é^"i§ in de "definitie" van het geloof ,
zoals die gegeven is in Hebreeën 11,1: "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men
niet ziet.„.
Object en fundament van de é^Ttie is steeds Christus. in Hem ligt
de grond en de zekerheid van de hoop: de é^TLi§ waarvan het evangelie - To E:Óayve^Lov (236) - spreekt en die door het evangelie
gewerkt en versterkt wordt (237) .
229) Zie pag. 27.

231) Vg1. W. Bauer, s.v., Sp.1010f.: "ohne sich von der Hoffnung zu entfernen.". Het werkwoord ueTc"Lv€w is een hapax legomenon ín het Nieuwe
Testament.
232) J. Calvin, S. 301.

233) Vermeldenswaard is de theorie van G. Bouman, p. 62, die veronderstelt dat
deze brief geschreven is rond het jaar 62. In het jaar 60-61 werden de
steden in de Lycus-vallei, waaronder ook Kolosse, zwaar getroffen door
aardschokken. Het gebruik van de woorden Tes€ue^i,ü)ucvos, èópcti,os en tieTciÄi,vouuevos zou dan op de Kolossenzen een .diepe indruk hebben gemaakt.
234) F.F. Bruce, p. 213.
235) Zie R. Bultmann, s.v.,

in: TDNT 11, m.n. pag. 530-533; E. Hoffmann, s.v.,

in: TBL 1, m.n. S. 724-726.
236) W. Bauer, Sp. 628ff .

237) Tou eúc*Ïï€^Lou als genitivus appositivus. Zo H.N. Ridderbos, Com., p.
155.
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Bij eúayïe^iov zullen we natuurlijk niet hebben te denken aan één
der vier evangeliën. Eúayye}Lov is hier op te vatten in de neutrale betekenis: de goede, blijde boodschap van de door Christus
verworven verlossing en verzoening.
Dit evangelie hadden ook de Kolossenzen gehoord: oú fi%ouoaT€. Het
was hen verkondigd door Epaphras (1,7; vgl. 4,12), waarop zij

zich hebben bekeerd.
De bijstelling Tou Mnpuxö€vTos év Ttao" MTioE:i Tn úTto Tov oúpavov,

wijst de lezers op de eenheid van heE evangelie (238) , de kaLho-

liciteit of de universaliteit van de verkondiging.

KTipuxsE;vTos is het part.pass. van wripuoo€i,v: bekendmaken door een

heraut; luid verkondigen (239) . Dat evangelie is geproclameerd
év Ttaon wTioei (240) . We hebben hierbij niet te denken aan de gehele schepping, het heelal, maar onder év Ttaofl MTioei zullen we
hebben te verstaan de mensheid: ieder schepsel (241) .

Moule merkt hierbij op: ''not necessarily to reach every individual
with the Good News, but to let it be heard in all the great
centres of the Empire."

(vgl. Rom.15,19-23)

(242).

Opvallend is dat hier, vergeleken met vers 16 en 20, slechts in
het enkelvoud en slechts alléén gesproken wordt van ö oúpavo§.
In een tweede bijstelling bij eóaïï€^iov wijst de apostel Paulus
op zichzelf: óe éïevouTiv éïcD rlau^o§ öiaHovos. "Paulus' apostelzijn is diaken-zijn, is dze7tst aan de Boodschap." (243) .

De uitdrukking éïa> Ilau^oe komt verder nergens in zijn brieven
voor. Bouman meent, dat het 'ik' erop wijst, dat na dit vers de
eigenlijke brief gaat beginnen (244) .
Veeleer is de overgang van de le persoon pluralis naar de le persoon singularis te zien vanuit de pastorale inslag van Paulus. Na
de hymne van vers 15-20 en de toespitsing daarvan op de gelovigen
in Kolosse, komt Paulus nu toe aan een stuk paranese: een stuk

pastorale zorg.

Vers 23 vormt als het ware een overgang naar de volgende verzen.
In deze woorden klinkt door de bescheid.enheid van Paulus: hijt
is slechts een dienaar - ói,aMovo§ hier in de neutrale, algemene

betekenis gebruikt -van het evangelie.

Sommige handschriften vervangen öiattovo§ door:
a) wTipuE Mai dTtooTo^oe -heraut en apostel -: zo N* Pm;
b)

WTipuE %aL dTtooTo^oe Mai ói,aMovos:

zo A syhmg sams;

c) óiaMovoe wcii áTtooTo^oc: zo si vgms.

Al deze lezingen moeten we als secundair beschouwen: het zijn
vervangingen of aanvullingen, die wellicht meer dan Paulus zelf
-die slechts met het woord óiawovoe: dienaar zijn taak aangeeft zijn belangrijkheid voor het Christendom en zijn gezaghebbendheid
238)
239)

Zo b.v. J.A.C. van Leeuwen,
W. Bauer, s.v., Sp. 852f.

Konm.,

p.176.

240) Sonmige handschriften lezen: év i"on TÜ 7{TLo€i,; evenwel is deze lezing

als secundair te beschouwen.
241) Vg1. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 275,3. Zo E. Schweizer, Komm.,
S. 78; H.N. Ridderbos, Coim., p.155. E. Lohmeyer, S. 73, noot 2, wijst

ín een uitvoerig overzicht op de oudtestamentische achtergrond van deze
uitdrukking. Evenzo: A. Schlatter, S. 264.
242)

C.F.D.

Moule,

p.

73.

243) J.E. Uitman, p. 41. Vg1. evenzo F.F. Bruce, p. 213.

244) G. Bouman, p. 62. Vg1. hiertegen de indeling bij D. Guthrie, p. 559f.
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willen aantonen (245) .

Het gebruik van éïevouriv, de indic.ativus aoristus van yi,vouc"
worden, ziet misschien op de genade, die Paulus ten deel is gevallen toen hij op weg was naar Damaskus en de Here hem tot zijn
apostelschap riep en hem de bediening van het evangelie toevertrouwde

(vs. 25).

24-29 De verzen 24-29 vormen eèn nadere uitwerking van het éïo llau^os
öi,aMovo§ van vers 23.

Paulus schrijft in deze verzen over zijn ói,amovi,Q als apostel en

waarin dit dienen bestaat.
Dit dienen is een dienen év Toie Tta9TiuaoLv (vs. 24) en het is met
name een Tt^Tipcúoai Tov ^oyov Tou Seou

(vs.

25) .

De bedoeling van deze "apostolaats-pericogp" is waarschijnlijk om
de Kolossenzen te vermanen om zich te houden aan het hun verkondigde evangelie en zich te laten blijven leiden door de geautoriseerde en wettige dienaren van dat evangelie (246) .
24 Vers 24 vormt geen gemakkelijk vers. Het is een crux interpretum.
Met name de woorden dvTavaTt^TipcD Ta boT€pr`uaTa T®v 9^iiLie®v Tou

xpi,oTou stellen de exegeten voor grote moeilijkheden (247) .
Met nadruk begint de apostel dit vers met vw (248) . Het geeft
het heden aan van de omstandigheden waarin de apostel zich be-

vindt als hij deze brief schrijft.

De prepositie év ,is op twee manieren te vertalen. De Statenvertaling geeft als volgt weer: "die mij nu verblijd Èn mijn lijden
voor u.". Paulus geeft dan aan de omstandigheden waarin hij zich
bevindt. De vertaling van het NBG geeft een andere mogelijkheid:
"Thans verbliJd ik miJ Q]zsE hetgeen ik om uwentwil lijd.". Paulus

geeft hier dan het object aan waar hij zich over verblijdt: nl.

over het lijden dat hij om wille van de Kolossenzen moet ondergaan. Aan de eerste vertaling is waarschijnlijk de voorkeur te
geven, alhoewel ook de exegese van Ridderbos aanspreekt, die beide
met elkaar verbindt (249) .
De meervoudsvorm "asTiuaow zal gezien moeten worden als een intensivus. Het geeft dan de "veelvuldigheid" van het lijden aan, dat
Paulus nu ondergaat.
Dit lijden is een lijden bTt€p bu®v. We zullen hierbij niet kunnen
denken aan een lijden "over" de Kolossenzen, want hoe zou Paulus
zich hierover kunnen verblijden. Te denken is evenwel aan een lij245) G. Bouman, p. 63, noot 199, merkt op: "Toen 'diaken' een kerkelijke rang
was geworden, was deze titel voor Paulus te laag.".
246)

Vg1.

H.N.

Ridderbos,

Comin.,

p.156.

247) Zie voor een overzicht van de moeílijkheden het artikel van R. Yates,
A note on Colossians 1:24. R. Bultmann, S. 303, noot 1, denkt dat dit

vers geschreven is door een leerling van de apostel.
248) Soirmige exegeten menen dat de zin met ós moet beginnen. Dit op grond van
enkele

tekstgetuigen.

Zo b.v.

J.A.C.

van Leeuwen,

Koim.,

p.177;

C.F.D.

Moule, p. 74; E. Lohmeyer. In het tekstkritisch apparaat van Novum Testamentum Graece (ed. 25 en 26) wordt hieraan voorbijgegaan. Met G. Bou-

man, p. 63, noot 200, is deze lezing waarschíjnlijk als dittografíe te

verklaren.
249)

H.N.

Ridderbos,

Comm.,

p.157.
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den "voor",

"ten behoeve van"

(250) . Met úua)v worden dan weer

heel concreet de lezers bedoeld. Mussner verbindt terecht het
t)Ttep t)ua)v met het ÜTtep Tou oa)uaTou aóToU verderop in dit vers

(vgl. Ef. 3,13). "Pls leidet nicht (nur) für den "historische"

Tesus ... sondern für seinen "Leib", die Kirche."

(251).

Dat Paulus' dienst in de vervulling van ziJn apostelschap ook in
lijden heeft bestaan, vinden we bijvoorbee-ld ook in 1 Kor. 4,913;

2

Kor.

6,3-10

en

2

Kor.11,23-29.

Sommige handschriften lezen év Tois Ttasïiuaoi,v ±±g±2 (252) .

Met deze aanvulling wil men waarschijnlijk aangeven, dat hier r`.u
niet het verzoenend lijden van Christus wordt bedoeld, maar dat
de apostel hier spreekt over "mijn lijden". Met dit lijden van
Paulus doelt hij op zijn gevangenschap zoals ook blijkt uit 4,10
en

18

(vgl.

ook

Ef.

3,1;

4,1;

Fil.1,7;

Filemon

1-13).

Paulus' dienen bestaat nú niet meer alleen uit het persoonlijk
verkondigen van het evangelie, maar ook in lijden in gevangenschap

(253).

Het voegwoord Mai kan hier zowel nevenschikkend bedoeld zijn als

een explicatieve functie hebben.
Het werkwoord áüTavaTt^ripouv is weer een hapax legomenon; zowel in
de LXX als in het Niéuwe Testament komt dit compositum verder

niet voor. Als betekenis geeft het woordenboek van Bauer: "etwas
in Stellvertretung ausfüllen" (254) . Het prefix ava- geeft aan
het niet samengestelde werkwoord Tt^Tipouv : vullen, volmaken,
extra nadruk. Het dva-geeft aan, dat het volmaken "totaal", "geheel", "compleet" is. Het tweede prefix dvTL-geeft aan= "in de
plaats van",

"van ... wege".

Ridderbos wil het omschrijven met: "hetgeen van andere zijde ter
vervanging, aanvulling wordt bijgedragen". Onder verwijzing naar
Kremer meent hij, dat het dvTL-in dvTavcm^Tipow wijstop het ontbrekende - Ta úoT€piiuaTa -, dat door iets anders vervangen wordt
en dat dus in de plaats van iets treedt (255).
De gedachte van plaatsvervanging staat dus bij Bauer en Ridderbos op de voorgrond.
Van Leeuwen wil evenwel het dvTi-weergeven met "op mijn beurt",
"evenals"

(256).

Wat Paulus nu aanvult wordt weergegeven met de woorden: Ta
t)CJTepT|uaTa Ta)v 9^lú€a)V TOU xPIOToU.

Ta boTE;priuaTa vertalen we met "het ontbrekende" (plur.) (257) .
Zo vertaalt ook het NBG: "en vul ik ... aan wat ontbreekt ...".

Uitman volgt evenwel de Statenvertaling en denkt bij t)oT€PnucHa
250) Vg1. F. Blass/A. Debrunner/F. Rehkopf, par. 231.

í:í) Z; Ïï::n;Ï'8:: #és syh; chr.
253) J.A.C. van Leeuwen, Komm., p.179, denkt hierbij aan: 1) strijd voor

de waarheid tegen Joden en Judai.sten; 2) stríjd tegenover de Romeinse
overheid.
254)

W. Bauer, s.v., Sp.144.
255) H.N. Ridderbos, Conm., p.157. Bedoeld is J. Kremer, Was` an den Leiden

Christi noch mangelt. Eine lnterpretationsgeschichte und exegetische
Untersuchung zu Kol.1,24b

(in:

Bonner Biblische Beiträge),1956.

C.F.D. Moule, p. 79, vermoedt dat úoT€pnuG evenals ï[^r`pwuci een teminus

technicus is, die door de dwaalleraars werd gebruikt.
256)
257)

J.A.C. van Leeuwen, Komm., p.178.
W. Bauer, s.v., Sp.1679: "Mangel".
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aan "overblijfselen", "resten" van de verdrukkingen van Christus,
die te vervullen zijn. De apostel verheugt zich nu, omdat er
"nog maar" een rest is (258).

Het woord Ö^LÚLe wordt algemeen vertaald met "verdrukking"

(259) .

Schlier (260) noemt drie karakteristieken van het gebruik van
S^iiLiLe in het Nieuwe Testament:

1) S^i.iLJLs is niet te scheiden van het christelijke leven in deze
wereld;
2) Ö^iiL/i§ is de aanduiding van het lijden van Christus (261)
(identiek met de uitdrukking "a9TiuaTa Tou xpLOTou) ;
3) Ö^LiLiL§ heeft een eschatologisch karakter: het is de verdrukking
met het oog op het komende einde, de voorbode, de weeën van de
naderende voleinding (zo reeds in rabbijnse literatuur) (262) .
De genitief-verbinding S^Lúeie Tou xpi,oTou vormt in de exegese
van dit vers een omstreden punt. Hoe kan Paulus zijn lijden verdrukkingen van Christus noemen? .
Ridderbos geeft in zijn Commentaar (263) een overzicht van de
mogelijkheden en moeilijkheden:

1) genitivus auctoris of objectivus: Paulus' lijden is lijden
"om Christus' wil", "door Christus mij opgelegd"

(264) .

2) genitivus qualitatis: het door Christus gekwalificeerde lijden van Paulus; genitivus mysticus: geeft een vereniging of
versmelting aan van het lijden van Paulus met dat van Christus
(265) .

3) genitivus subjectivus: hier gaat het om de verheerlijkte Christus, het Hoofd der kerk; krachtens de gemeenschap tussen Christus, het Hoofd, en de kerk als zijn lichaam is het lijden van
de laatste ook als 9^iúeie Tou xpLOTou aan te duiden (266) .

4) genitivus subjectivus: in de eerste plaats duidt het het li].den
aan van de "historische Christus", maar vervolgens ook dat van
zijn plaatsbekleders. Het historische lijden van Christus is
dan nog niet zijn gehele li]'den, in Christus' plaatsbekleders
vindt nog een aanvulling plaats van het ontbrekende (267) .
Het bliJft voor mij moeilijk een verantwoorde keuze te maken.
Paulus' bedoeling is duidelijk. Met de uitdrukking "verdrukkingen
van Christus" wil hij aangeven, dat zijn lijden van hetzelfde
soort is als de verdrukkingen, die Christus heeft moeten ondergaan. Hiervoor pleit m.i. het volgende èv Tn oa,pMi iJ,ou.
258) J.E. Üitman, p. 43.
259) W. Bauer, s.v., Sp. 715f.: "Bedrückung", "Bedrängnis", "Drangsal". Vg1.
H. Schlier, s.v., in: TDNT 111, p.139-148, m.n.143f. en R. Schippers,
s.v., in: TBL 1, p. 61-64.
260) H. Schlier, s.v., in: TDNT 111, p.144.
261) Vg1. C.F.D. Moule, p. 77: "S^i,qji,s is nowhere in the NT demonstrably

used of the actual sufferings of Jesus on the cross or in his ministry."
Evenzo R. Yates, p. 89(d).
262) Zo b.v. A. Richardson, p. 29; M.R. van den Berg, p. 28, E. Lohmeyer,
S. 78f. Vg1. H.N. Ridderbos, Comm., p.159.
H.N. Ridderbos, Coii[im., p.157v. Vg1. W. Hendriksen, p. 97, note
K. Staab, S. 84-87.
264) Zo b.v. P. Ewald, S. 342; J.A.C. van Leeuwen, Konm., p.178; E.

263)

66;

Schweizer, S. 85.
265) Zo b.v. E. Smilde, in: BmK 8, p. 267, aant. 2; F. Mussner, S. 42.
266) Zo b.v. J. Calvin, S. 302; F.F. Bruce, p. 216.
267) Zo H.N. Ridderbos zelf, Coirm., p.158.
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In ieder geval bedoelt Paulus niet, dat Christus' li].den en verzoeningsdood voor de mensheid onvoldoende zou zijn geweest. Zijn

verzoeningswerk behoeft geen aanvulling. Wel is er een lijden
van Christus overgebleven voor zijn dienaren, met name Paulus:

de verdrukkingen (268) .
Te denken is, dat in de dienst (óLaMovLa) van Christus zijn dienaren geroepen zi].n ook li].den te ondergaan. Verdrukkingen zijn

een deel van de dienst van Christus' dienaren, zoals het ook een
deel van Christus' dienen op aarde is geweest.
De toevoeging év Tn oapML uo'u` geeft aan,' dat Paulus die verdruk-

kingen van Christus lichamelijk or]dergaat. Het zijn uiterlijke
beproevingen. Aan den li].ve ondervindt hij wat het betekent een
ói,a%ovo§ van de gemeente (vs. 25) te zijn.

Z;apE heeft hier de betekenis van tijdelijk, vergankelijk lichaam
(269)

(vgl.

Gal.

4,13;

2

Kor.

4,10.11;

2

Kor.12,7)

of bestaans-

wijze. De prepositie èv heeft hier lokale betekenis en de genitivus uou verwijst weer naar de apostel zélf .

Paulus' lichamelijk lijden is lijden úiiE:p bua)v, nl. bnep Tou
oa)uaTou a.úTou: ö éoTw f` è%tt^noia. Ten behoeve, ten bate van het

lichaam van Christus moet Paulus dit lijden ondergaan.
Met Ridderbos is te zeggen, dat ook hier sterk de gemeenschapsgedachte op de voorgrond staat: "Enerzijds tussen Christus en
zijn apostel, anderzijds tussen Christus en zijn gemeente" (270) .
De bijstelling ó éoTLv f` éMM^TioicL is, evenals in vers 18a, een

nadere verklaring van ooij.aToe: het lichaam van Christus, de kerk.
25 Van die wereldomvattende en eeuwendurende éMM^Tioia noemt Paulus
zich opnieuw een óLc"ovoe (vgl. vers 23) : fis èy€vouTiv éycD óiaJtovoe.

Deze zin vormt een relatieve aansluiting; het fi§ ziet terug op
f\ é%M^Tioia in het voorafgaande vers.

Opvallend is de gelijke constructie, die ook in het laatste deel
van vers 23 reeds werd gebruikt. In vers 23 evenwel noemt Paulus
zich een dienaar van het evangelie (To eóayy€^iov) , hier in vers
25 weet Paulus zich geroepen tot dienaar van de kerk (fi èww^Tioia) .
Deze laatste benaming komt verder in het Nieuwe Testament niet
voor. Bouman speculeert, dat dit een uitvloeisel zou zijn van de
in de brief aan de Koiossenzen doorbrekende nièuwe opvatting over
de kerk.
Paulus is dienaar van de kerk geworden (èy€vouriv), MaTa TTw

oiwovouiav Tou S€otJ. Paulus bekrachtigt hiermee zijn apostolisch
gezag, dat gegrond is op zijn roeping tot God.
Het woord otMovouLa kan hier twee betekenissen hebben:
1)

Verwaltung,

2)

Einrichtung,
3,9

Ambt

(vgl.1

Kor.

(Heils-)Ordnung,

9,17;

Ef.

3,2);

(Heils-)Plan

(vgl.

Ef.1,10;

(271).

Hier zullen we stellig niet moeten denken aan de betekenis van
268) F. Mussner, S. 142, denkt bij S^uqjis met name aan "Zeugnisleiden in
der Verfolgung". Vg1. evenzo G. Botman, p. 65.
269) Vg1. H.N. Ridderbos, Paulus, p. 97v;
270) H.N. Ridderbos, Coim., p.157 en 159.
271) W. Bauer, s.v.. Sp.' 1107f.

Idem,

Coim.,

p.159.
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heilsplan of heilsorde (272) ; veeleer wijst de constructie met
öo8E:Loav op de tweede betekenis, nl. die van ambt, bediening,
administratie, opdracht (273) . Keulers wijst erop, dat de otMovouo§, de huisbeheerder, de belangen van zijn meester moet behar-

tigen. Hij draagt de verantwoordelijkheid van het beheer der goddelijke genadeschatten. De otMovouoe heeft tot taak het uitdelen
van het mysterie, dat nu geopenbaard is (vers 26) (274) .
Dit ambt, dat Paulus mag bekleden is een goddelijk ambt (olwovouia Tou ÖE:ou) , een ambt, dat hem van Godswege werd verleend:
TT|v öoöeLoc" |J.ol,.

AoÖE:i,ocw is he,t part.aor.pass. van óouvai,. Paulus wil hiermee

uitdrukken, dat het Gods genade is, die hem dit ambt, deze bediening, heeft verleend (275).
De woorden ei§ buae geven aan, dat Paulus dit ambt is verleend
"met betrekking tot", ''met het oog op" de lezers, nl. heiden-christenen (vgl. égvn in vers 27) waarvan hier de Kolossenzen als concreet voorbeeld worden aangesproken. Deze woorden €t§ buae kunnen
zowel verbonden worden met het volgende n^npooai (276) als met het
voorafgaande óoÖ€i,ocw (277) . Op grond van het feit dat in Ef . 3,2

dezelfde uitdrukking voorkomt, is de voorkeur te geven aan de verbinding met öoÖ€ioav.
Paulus ' otwovouia wordt nader omschreven door de woorden Tt^Tipa)oaL
ToV ^oïoV TOU seou.

De inf .aor. "^Tipooai heeft hier, aldus Bauer, de betekenis van
"etw. noch Unvollkommenes zur Vollendung bringen"

(278) .

Keulers wil vertalen met: "tot volle ontwikkeling brengen"; hij
denkt hierbij enerzijds aan de uitbreiding der Kerk, anderzijds
aan versterking van het geloofsleven (279) .
Bouman geeft Tt^rip(A)oaL weer met "tot volwassenheid laten komen"

(280) , terwijl Calvijn het heeft over "Wirksamwerden des Wortes
Gottes"

(281).

Terecht merkt m.i. Smilde (282) op, dat Paulus met iT^Tipooai Tov

^oïov Tou Sgou niet alleen bedoelt aan te geven de uitbreiding
van het evangelie (vs. 23) tot aan de uiteinden der aarde (vgl.
Rom.15,19) (283), maar ook het tot zijn volle recht laten komen
van dat evangelie, nl. als boodschap van heil (284) .
De uitdrukking ö ^oyo§ Tou ÖE:ou is de aanduiding voor het evange-

lie (vgl. vers 23) van Christus. Ö ^oïoe is identiek met het
evangelie aangaande Uezus Christus. Pop karakteriseert als volgt
272) Zo b.v. E. Lohmeyer, S. 80; J. Keulers, p. 23; A. Schlatter, S. 266;

Statenvertaling.
273) Zo b.v. C.F.D. Moule, p. 80; G. Bounan, p. 67; E. Schweizer, S. 86;

H.N. Ridderbos, p.160; Vertaling NBG.
274) J. Keulers, p. 22. Vg1. evenzo J.A.C. van Leeuwen, p. 180; E. Smilde, in:
BmK 8, p. 267, aant. 4.
275) Vg1. E. Schweizer, S. 86.
276) Zo b.v. M. Dibelius/H. Greeven, S. 24; P. Ewald, S. 347.
277) Zo b.v. F.F. Bruce, p. 217; J.A.C. van Leeuwen, p. 180; H.N.
278)

p. 160.
W. Bauer,

s.v.,

Ridderbos,

Sp.1331.

279) J. Keulers, p. 22.
280) G. Bouman, p.

67.

281) J. Calvín, S. 304.
282) E. Smilde, ín: BmK 8, p. 267, aant. 5.
283) Zo b.v. W. Bauer, Sp.1331; E. Schweizer,
284) Zo b.v. H.N. Ridderbos, Coinm., p.159.

S.

86;

F.F.

Bruce,

p.

217.

-35het Woord: Dit woord is Gods Woord; "d.w.z. het komt van Hem

vandaan, door zijn autoriteit gedekt, is zijn geschenk." (285).
Goppelt merkt op dat "das Wort" in het algemeen oerchristelijk
spraakgebruik de terminus technicus was voor de boodschap van
Christus

(vgl.

b.v.1

Kor.14,36;

2

Kor.

2,12;

4,2;

1

Thess.1,5)

(286) .

26 In vers 26 geeft de apostel Paulus een nadere omschrijving van de
woorden ó ^ovoe Tou Seou.

Het Woord van God, dat Christus tot inhoud heeft, wordt aangeduid
als

To

uuoTTipLov

(vgl.

Kol.1,27

en

2,2

en

4,3).

MuoTTipi,ov (287) is hier niet bedoeld in de zin van "geheimleer",

een geheime rite of ceremonie, die slechts meegedeeld werd aan
een groep van ingewijden, zoals in de mysterie-cultus het geval
was

(288).

Ook zullen wij uuoTTipiov niet moeten beperken tot "die kosmische

Herrlichkeit des Christus, die verborgen war bis zu seiner Erhöhung."

(289).

Met de meerderheid der exegeten is bij uuoTTipi,ov hier te denken
aan wat in het goddelijk raadsplan bestond (290), het heilsgeheim
(291)

van God.

"The uuoTTipi,ov is God's pre-temporal counsal which is hidden from

the world but revealed to the spiritual." (292)
Duidelijk is aangetoond dat uuoTT`piov een eschatologisch karakter
draagt. Het is datgene wat nog niet geopenbaard is en wat nog
niet verschenen is, "wat nog in de raad Gods bestaat en zich nog

niet als vervulling daarvan in de geschiedenis heeft gerealiseerd."
(293) .

Van dit heilsmysterie wordt vervolgens gezegd, dat het een
TJ,uoTTipi,ov was To dTtow€Mpuuuevov dTto TCDrv o,la)vÍJ)v wai dTto Ta)v yE:vea)v.

Het part.perf.pass. van dTtoMpuTtTE:w heeft de betekenis "verborgen.`,
"geheim gehouden"

(294) .

"Het gaat niet om het geheim houden van tijdlozen waarheden, maar
om het (nog) niet gerealiseerd zijn van Gods raad." (295)
Het voorzetsel dTto-heeft hier de betekenis van een tijdsbepaling:
sinds, sedert (296).
Sinds aia)vee: eeuwen, wereldtijden (297) en sedert y€vea.i: ge-

slachten (298) is dit heilsmysterie verborgen gebleven (299) .
285) F.J. Pop, s.v., p. 584.
286) L. Goppelt, S. 633.
287) Vg1. W. Bauer, Sp.1048ff.; G. Bornkamm, s.v., in: TDNT IV, m.n. p. 817824.
288) Vg1. G. Bornkamn, s.v., in: TDNT IV, p. 820; C.F.D. Moule, p. 81f.
289) Zo M. Dibelius/H. Greeven, S. 24.
290) Zo b.v. H.N. Ridderbos, Comm., p.160.
291) Zo b.v. G. Bouman, p. 68; E. Smilde, in: BnK 8, p. 267.
292) G. Bornkam, s.v., in: TDNT IV, p. 820.
293) H.N. Ridderbos, Paulus, p. 43. Vg1. Idem, Coim., aan de Romeinen, p. 353.
294) Zo W. Bauer, s.v., Sp.185.
295) H.N. Ridderbos, Coimi., p.160.
296) Zo b.v. F.F. Bruce, p. 218, note 169; C.F.D. Moule, p. 82; H.N. Ridderbos, Coiim., p.160. Vg1. J.A.C. van Leeuwen, Koim., p.180.
297) Zo W. Bauer, s.v., Sp. 53ff.
298) Zo W. Bauer, s.v., Sp. 309f.

299) M. Dibelius/H. Greeven, S. 24, denken bij Gúwv€s en y€vec" aan "'Mächten"
dieser Welt" (vgl.1 Kor. 2,7v.).

-36-

Lange tijdperken en talloze geslachten gingen voorbij , voordat
het uuoTT`pLov geopenbaard (é(pavepa)STi) werd.

Het laatste gedeelte van dit vers vormt een sterke tegenstelling
met het voorafgaande. Heden (vÜv óe) staat tegenover verleden;
openbaring tegenovcr verborgenheid.
Het vuv óe geeft "de met Christus ingegane nieuwe bedeling aan"
(300) . Het mysterie dat eeuwenlang verborgen was, is nu geopen-

baard (301) . Het werkwoord q)a,vepouv

betekent openbaar maken,

bekend maken. De passieve vorm kan als betekenissen hebben: zichtbaar worden, bekend worden, zich openbaren (302) . Wat God in Zijn
raadsbesluit heeft besloten, wordt nu geopenbaard. Zimmermann (303)
merkt op dat q)cwE:pouv twee momenten in zich heeft. Allereerst

geeft het aan, dat wat tot dusverre verborgen was, nu openbaar
geworden

is

(vgl.

Rom.

3,21;

16,26;

1

Petr.1,20;

1

Toh.1,2).

Vervolgens geschiedt dat openbaar worden om wille van de mensen
(vgl.

Rom.16,26;

1

Petr.1,20;

1

Toh.1,2).

Dat niet aan iedereen dit heilsmysterie wordt geopenbaard, volgt
uit de toevoeging: Toi,e dïLOL§ aúTou. Slechts de geheiligden, de

gelovigen, de gemeenteleden, de christenen, verstaan dit heilsmysterie. Voor velen blijft dit een verborgenheid.
De aanduiding ot dvioL als aanduiding voor de gemeente, is reeds
te vinden in het Oude Testament (304) . "Va`n ouds was het. een qua-

lificatie van israël, welke overgebracht wordt op de Christelijke

gemeente." (305) . Uit de volgende verzen bli].kt dat Paulus hier
de gelovigen, uit Joden en heidenen (vgl.1,2 en 12) op het oog

heeft.

Paulus' öLaMovia heeft zowel bestaan in het ondergaan van lijden
en verdrukkingen (vs. 24) , als in het verkondigen (}taTQyye^^eiv)
onder de heidenen (év Toie èöv€oiv) van de heerlijkheid van dit
geheimenis (fi öoETi Tou uuoTTipLou TouTou), dat als inhoud heeft
Christus (vs. 27v.).

Hiermee zijn we nu aan het eind gekomen van de opdracht om Kolos~

senzen 1,15-26 te exegetiseren. Het heeft veel tijd en inspanning
gekost om vat te krijgen op dit gedeelte en om een redelijke exegese op papier te zetten. Toch heb ik me met plezier verdiept in
dit moeilijke, maar interessante schri-ftgedeelte, waarin heel de
christologie en soteriologie van het Nieuwe Testament is samengevat .
Apeldoorn,

300)

Zo

15 juli 1980.

H.N.

Ridderbcs.

Comm.,

p.161.

301) De zin vormt een anakoloet. Vg1. voor de voortzetting van het participium
(&ito7te7tpuuu€vov) door een verbum finitum (éq)cw€pu)Sri) : F. Blass/A.

Debrunner/F. Rehkopf, par. 468,3.
302) Zo W. Bauer, s.v., Sp.1686f.
303) H. Ziiimermann, S. 209.

304) E. Lohmeyer, S. 82, denkt bij &ÏLou aan "Geister-und Engelmächten, sie

sind ja die vornehmsten Glieder des "Leibes", dessen Haupt Christus
ist . " .
305)

H.N.

Ridderbos,

Comm.,

p.161.
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Bijlage 1
15 Ös éoTw ettta)v Tou Seou Tou dopaTou,
Hóá ts het BeeLá vcm de cmzí,chtbaï.e Goá,
TtpcDTOTot{os TtaoT|§ MTloeaDe ,

áe Eer.stgebor.erie vcürL alz,e schepseL.
16 óTi

év aóTq) éMTLoÓTi

Wan± ón Hem wer.den geschc[pen
Ta TtcwTCL év Toie oúpavoie waL éTtL Tne yn§,

alLe ái;rigen tm áe hemeLen en op áe omde.
Ta ópaTa
waL Ta dopaTa
de zri,chtbaï.e en áe ori,zóchtbare ái,ngem,
E:tTe

9POVOL

etT€

WUPLOTT|TE:S

2íoLúeL tr.o'nen als heerschappèjen,

etTc dpxai €iTe éEouoiaL.
23cnúe7, over.heáen aLs maeh±en.

Ta navTa ói. aóTou %ai ete aúTou éwTLOTaL.
AZ,Z,e ákrigen wer.áen door. Hem en tot Hem geschc[pem.
17

i{ai aúToe éoTLv Ttpo TtavTa>v

En Hóá ós voor. altes
7taL Ta "avTa év aúTq] ouveoTTiME:v,

en alLe ái,ngem hebben tn Hem hum bestaa:n;
18

waL aúTo§ éoTw fi }teq)a^Ti Tou oa)ij.aTo§
en HÓJ ós het Hoofá`vcm het Lóchamn
Tne é%7t^noLa§.

áe kerk.

ós éoTLv dpxn,
Hój ós het Begón,
Ttpa]TOTowoe éM Ta]v veMpa]v,

áe Eer.stgebor'ene udt de ácJdi2n,

tva ï€vïiTai év "aow aúTo§ TtpcúTeu®v,
zoácti má i,n i,eáer. op25icht áe Eerste ós gewor.áem,
ig óTi év aúTq) eúóoMTio€v Ttav To Tt^Tip®ua waToi]tTioai
wc[nt tn Hem heeft (Goá) heb goeá geáacht áe geheLe voLheóá wcyrring te mdken

20 wai ói,. aúTou dTto+taTa^^aEaL Ta TtavTa €te aúTov,
en áoor. Hem ane áÈngen weer. te ver.z3oenen tot Hem,
E:tpnvonolT|Oas öl,a TOU atuaTO§ TOU OTaupou aúTOU,

vr.eáe gemaakt hebbenáe door. het bLoeá vcm 23ójn k:riris
óL. aúTou
door Hem.
etTe Ta éTtL TTie vTie etT? Ta év Toi,e oúpavoLe.
23cnj}eL dÁ2 ákngen op áe aar.áe aLs áe dkngen tn de hemeLen.

Bijlage 1/2
2i Kai buae
ook áultóe.
TtoTe óvTa§ dTtTi^^oTpia>uevou§
áke eens verri)reemá war.er!.

Mai éxspous T" öiavoLq év Toi,s épyoie Toi,§ Ttovnpoi,e,
en i.riáarLdi,g ge2riná bz,óáke:ns de sLech±e werken;
22 vuvi óe dnoMaTTi^}aE€v
rm ech±er. weer ver.23oená

év Tq] o®uaTi TTie oapwoe aúTou ói,a Tou ÖavaTou,
bn het Ltchacüri van í€ájn vLees door. áe dooá3

TtapaoTTiocw bua§ dïioue Mai dua)uou§
om julue be ste7,Z,en heí,Li,g en onbesmet
Mc" dveïw^nToue 7taTeva]nl,ov aúTou,
en onberi,speLtjk voor. Hem3
23 €i ye éniueveTe Tn TtioT€L

tnd;i,en julLóe, bLóáven úr^L het geLoof ,
TesE:ue}Louevoi %aL èópaioi wa,L uTi u€Tat4Lvouu€voi

gefumdeerá en standDasti,g en ni,et La±enáe afbr.erigen
áTto TTie é^Ttióo§ Tou eúayye^Lou
vcm áe hoop vcm het eva:ngeLóe,

ob fiMouoaT€, Tou wTipuxöevToe
áa± óulz,±e hebben gehoorá, ást gepr.ocLcuneer.á ós

év naon wTi,oei Tn t]Tto Tov oÓpcwov,
ón áe geheLe seheppóng onáer. áe hemeL,

otJ éy€vouTw éya) iiau^oe öi,awovoe.
waaï.vcm ök, Pcmkus, een ddenaam ben gewor.den.
24 Nuv xaLpa> év Toie TtaöTiuaoiv t)"ep bua)v

Nu ben ök btóá í,n het ti,áden voor. óulue
Mcii dvTavaTt^TipcD Ta t)oTE;pnuaTa T®v S^iiLi€cDv Tou Xpi,OTou

en ök vul aam heb o'iíi;Í;br.ekende vcm de verd:rukkhngen vcin Christ:us

év T" oapMi uou bTt€p Tou o®uaToe at`Tou,
ón rrijn vzees,
voor. zóón LÍchaairi,
ó éoTi,v fi éww^noLa,

wcú ós áe ker'k,
fie éy€vouTw éva] óicmovoe
wacc:ri)c[n tk een di,enaar ben gewor'áen

25

%aTa TTW otMovoulav Tou SE:ou

over.eenkomstig áe bed,Èering van Goá,
TTiv óoÖ€ioav uou ete buae
ái,e rrri,j ós gegeven meb het oog op áulzóe
"^T|PcDoal Tov ^oyov Tou Öeou,
om te verri)uLLen het woor.á vam Goá,
26

TO

UUOTT|PLOV

heb ÏTïusberie,

To dnowettpuuuevov dno T®v ata)va)v %ai dTto Ta)v yevea)v da± ver.bor.gen was seáer.t eeuii)e.n en seáeti gesLachten,
vuv öe éq)avepo9Ti TOL§ dyLOL§ aóTou,
rnacm nu ós geopenbaaï.á acürL 2rión hei,Z,ógen.

BiJ'lage 2

E.P. Sanders, Literary Dependance in Colossians,
in: Journal of Biblical Literature, Vol. LXXXV,
Philadelphia 1966, p. 28-45.
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