
Huisgeloof#23van2016: Kol 3:1-11 
1 Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar 
Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2 Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op 
die dinge wat op die aarde is nie, 3 want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in 
God. 4 Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn 
en in sy heerlikheid deel.5 Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: 
onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6 Deur sulke dinge kom 
die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7 Vroeër het julle ook aan dié dinge 
meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8 Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, 
nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, 9 en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het 
met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek  10 en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe 
meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11 Hier is dit nie van 
belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is 
Christus alles en in almal. 
#Beweeg en leef > Lees hierdie twee aanhalings wat enige Jesusvolgeling altyd net wil laat beweeg en leef 
vir Jesus! Frederick Buechner skryf: “The earliest reference to the Resurrection is Saint Paul's, and he 
makes no mention of an empty tomb at all. But the fact of the matter is, that in a way, it hardly matters 
how the body of Jesus came to be missing because in the last analysis, what convinced the people that he 
had risen from the dead was not the absence of his corpse but his living presence. And so it has been ever 
since.” Op grond hiervan, luister na Brennan Manning: “Discipleship means living one day at a time as 
though Jesus were near: near in time, near in place, the witness of our motives, our speech, our behaviour. 
As indeed He is.” 
#Strewe na die dinge daarbo (vers 1) Om te strewe na die dinge daarbo, sal ons moet leer om daagliks 
soos Thomas Aquinas te bid: “Gee aan my, o Here, ‘n standvastige hart wat deur geen onwaardige gedagte 
afwaarts getrek kan word; ‘n onoorwonne hart, wat geen beproewing en swaarkry gedaan kan maak nie; ’n 
opregte hart, wat nooit versoek kan word deur een of ander ongepaste doel om op ’n verkeerde pad af te 
dwaal nie.  Amen.” 
# Maak skoon Kolossense 3:4,5  >> Daar word vertel dat Mucclasse Indiane op ŉ tyd elke jaar met lente 
hulle dorpie skoongemaak het. Eers maak hulle vir hulle nuwe goed soos klere, meubels en al die 
noodsaaklikhede van die lewe. Wanneer die nuwe dinge gereed is, begin die jaarlikse skoonmaak. Elke 
hoekie word skoon geskrop, alle ou goed word uitgegooi. Nou word alle weggooigoed saamgegooi in die 
middel van die dorpie en die “chief” kom steek dit aan die brand! Dan trek hulle al hulle ou klere uit en 
gooi dit op die vuur! Hulle wag vir 3 dae om seker te maak dat alles uitgebrand is en niks oorgebly het nie! 
En op die vierde môre, gebad en uitgevat in hulle nuwe klere, kom hulle weer bymekaar  om saam te vier 
dat  die oue verby is én die nuwe lewe aan die blom was… Paulus sê ook hier: los die ou goed, maak skoon, 
trek jou nuut aan, want jy het ŉ splinternuwe lewe! 
#Breek met die “ou lewe” se leefstyl (vers 7-9) Die sondes wat in vers 8,9 genoem word met groot sorg 
deur Paulus gekies. Hulle is presies die sondes van spraak wat harmonieuse/ eensgesinde verhoudings wat 
daar tussen Jesus-volgelinge moet wees, onmoontlik maak. Ondersoek jouself en vra jouself watter van 
hierdie dinge is nog deel van jou lewe? Breek met dit, trek dit uit soos ou klere, trek klere uit jou nuwe 
lewe se klerekas aan.    
#Die gevolge > Die gevolg van hierdie dinge is ’n kerk - ’n geloofsgemeenskap waar Christus alles en in 
almal is omdat almal Uitstaan as nuwe mense in wie die beeld van God duidelik sigbaar is in hulle optrede 
teenoor ander. Soos Albert Luthuli, ons eerste Suid Afrikaanse wenner van die Nobelprys vir vrede, lank 
terug gesê het:  “As a Christian and patriot, I could not look while systematic attempts were made, almost 
in every department of life, to debase the God-factor in man or to set a limit beyond which the human 
being in his black form might not strive to serve his Creator to the best of his ability. To remain neutral in a 
situation where the laws of the land virtually criticized God for having created men of colour was the sort 
of thing I could not, as a Christian, tolerate.” Jesus is lief vir alle mense. Ons moet Jesus se liefde laat vloei 
na al die mense op aarde.   
 



 

 

 

 

 

 

 

Lees Kolossense 3:1-11 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou 

opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Vers 2 sê dat ons moet dink aan die dinge wat vir Jesus belangrik is. Watter dinge is dit? 
 Paulus noem ‘n paar goed in vers 5, wat deel is van die ou lewe. Is die lys volledig? Of sou julle nog 

goed kon byvoeg om te illustreer wat Paulus bedoel? 
 Vertel van ‘n keer toe dit vir jou gevoel het asof jy met God se hulp ‘n nuwe lewe leef? 
 Wanneer is of was dit vir jou moeilik om ‘n nuwe lewe te leef? 
 Wat sal gebeur as ons almal lewe volgens die dinge wat vir God belangrik is? 

 

Elke keer wat jy sien iemand 

anders in die groep het iets 

nuut en skoon aangetrek (bv. in 

die oggend, of ‘n vars hemp na 

skool), sê hardop vir hom/haar: 

Ons lewens is nuut, want ons is 

nuutgemaak. 

 

Terwyl ons so besig is om 

te dink oor “nuwe klere” (‘n 

nuwe lewe wat dit wys) – 

dalk kan julle netjiese klere 

wat te klein is of wat julle 

nie meer wil hê nie, vir ‘n 

organisasie of groep mense 

gee wat dit benodig. Kyk of 

julle dit saam as ‘n groep 

kan doen. 

So: Kolossense 3:1-11 

Ma- Di: Hosea 11:1-11 

Wo-Do: Psalm 107:1-9, 43 

Vr-Sa:  Lukas 12: 13-21 

Reël vir ‘n informele groep-ete. Elkeen moet egter ou klere aantrek wat hy/sy lankal 

nie meer gebruik nie, om watter rede ook al. Terwyl julle saam kuier, kry elkeen 

kans om te vertel waarom hy/sy nie meer die betrokke klere dra nie. 

Net soos wat ons goeie redes het waarom ons nie ou klere dra nie, gee God vir ons 

‘n rede om nuut te leef: God het ons nuutgemaak. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie dat U vir ons kos gee, sodat ons nuut kan leef. 
 

Oorgee-gebed 
Laat my nuut dink, nuut voel en nuut doen. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag dink aan dieselfde dinge wat vir Jesus belangrik is. 

Ons leef nuut 

 

Kol. 3:1 “God het vir Christus weer laat lewe en God het ook vir julle weer laat lewe 

saam met Christus. Daarom moet die dinge wat vir Christus belangrik is, nou vir julle ook 

belangrik wees…” Nuwe Afrikaanse Vertaling 
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