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INLEIDING

De brief aan de Kolossenzen is voor mij al jarenlang een van mijn
lievelingsbijbelboeken.
Jaren geleden, het was in 2002, was ik erg op zoek naar een antwoord op de vraag welke plaats Jezus Christus in mijn geloof en
leven had. Hoe kwam het eigenlijk dat hij voor mij als het ware
wat schuilging achter God, achter de Bijbel, achter de kerk?
Ik verlangde ernaar dat Jezus Christus meer centraal zou komen
te staan in mijn geloof en leven. En ook in mijn predikantschap.
Want ik was in 1998 predikant geworden. Nu zal ik niet zeggen
dat Jezus een grote onbekende voor mij was. Zeker speelde hij
een rol. Hij was de gekruisigde en opgestane Heer. Dankzij hem
kon ik in relatie met God leven.
En toch: hoewel Jezus best belangrijk voor me was, was hij niet
de allerbelangrijkste. En dat zat me dwars. Daarom was ik in de
veertigdagentijd van 2002 sterk bezig met de vraag hoe Jezus
Christus centraler kon komen te staan in mijn geloof.
In mijn boek Jezus ontdekken, dat in 2004 verscheen, heb ik daar
iets over geschreven: ‘Uiteindelijk werd de veertigdagentijd van
2002 de periode waarin een vernieuwd inzicht doorbrak. Aan het
begin van die periode had ik me toegewijd aan een heel eenvoudige vorm van vasten en aan het dagelijks bidden of God me nieuw
zicht op Jezus wilde geven. En dat heeft hij gegeven! Ik werd eraan

7

ontdekt dat het in christelijk geloven gaat om Christus, en om hem
alleen. Ik ontdekte de waarheid van de uitspraak: “Christus is
alles” (Kolossenzen 3:11). Ik ontdekte ook dat het niet zozeer
gaat om iets wat we van Christus ontvangen (de rechtvaardiging
die hij verdiende voor mij, of de heiliging die hij mij door zijn Geest
toe-eigent), maar om hemzelf, om Jezus Christus in eigen persoon.
Vanaf toen kregen de namen Jezus en Christus voor mij zo’n bijzondere klank. Waar ik vroeger in de Bijbel en in andere boeken
wat ongeïnteresseerd over deze namen heen las, zocht ik er nu
voortdurend naar. En ik kwam tot de ontdekking hoezeer het Nieuwe Testament en speciaal de brieven van Paulus volledig beheerst
worden door de kostbare en wonderbare namen van de Zoon van
God: Jezus Christus. De Bijbel werd voor mij nu – eigenlijk voor het
eerst – een open boek, een verrassend boek, een levend boek,
omdat ik er Jezus in vond, de levende en sprekende Heer.’
Die ontdekking werkt nog altijd na. En ik weet nog hoe ik een
preek van de opwekkingsprediker Spurgeon aan het lezen was. In
Jezus ontdekken schreef ik erover: ‘Boven die preek stond, in het
Engels: “Christ is All.” En daaronder stond een verwijzing naar de
genoemde tekst uit Kolossenzen. Die verwijzing verbaasde me.
Want ik had de uitspraak ‘Christus is alles’ zo eigenlijk nog nooit
gehoord, laat staan dat ik die in de Bijbel was tegengekomen. Dus
ik ben het toen haastig gaan nakijken. En het klopte. Je moet
inderdaad even zoeken, want het is zo’n echt lange Paulus-zin. Hij
is de Kolossenzen aan het vertellen over het nieuwe leven en wat
daarvoor kenmerkend is. En dan gaat het over vernieuwd worden
naar het beeld van de schepper en dat het er dan niet meer toe
doet of je een Griek bent of een Jood, een slaaf of een vrije, een
man of een vrouw, een Nederlander of een Amerikaan, een werkgever of een werknemer, oud of jong en ga zo maar door. Maar, zegt
Paulus dan, ‘dan is Christus alles in allen’. Daar staat het dus:
“Christus alles”!’
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Vandaar dat de Kolossenzenbrief sindsdien een van mijn lievelingsbijbelboeken is. In 2016 koos ik ervoor om voor mijn website www.tijdmetJezus.nl meditaties te gaan schrijven bij elk vers
van deze brief. Dat deed ik tussen april en september. Het leverde de 92 meditaties op die je nu in dit boek bij elkaar vindt.
Ik hoop dat het lezen ervan jou 92 keer een inspiratiemoment
oplevert. En dat het lezen van de brief en de meditaties door de
heilige Geest wordt gebruikt om jou ook dichter bij Christus te
brengen. Zodat hij steeds groter, mooier, belangrijker, onmisbaarder en waardevoller voor je wordt!
Om het getal honderd vol te maken heb ik nog acht meditaties
toegevoegd die gaan over Paulus’ passie voor Christus. Ook in
zijn andere brieven komt die passie tot uitdrukking. Hij was vol
van Christus! Dat was begonnen op dat moment op de weg naar
Damascus, toen hij plotseling werd omstraald door een licht uit
de hemel. ‘Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem
zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” Hij vroeg: “Wie bent
u, Heer?” Het antwoord was: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt.”’
(Handelingen 9:3-5).
‘Ik ben Jezus.’ Toen en daar is het bij Paulus begonnen. Hij heeft
er nog jaren over gedaan om de betekenis van dit gebeuren tot
zich door te laten dringen. Maar het was een radicaal moment van
omkeer: Jezus Christus was hem geopenbaard! Vanaf toen was
Christus alles en was alles anders: vol van de genade en het licht
van de hemelse Vader die zijn Zoon naar de aarde had gezonden
om aan te kondigen: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van
God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’
(Marcus 1:15). Die zo centrale uitspraak van Jezus klinkt bijvoorbeeld na als Paulus schrijft: ‘Hij heeft ons gered uit de macht van
de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde
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Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze
zonden’ (Kolossenzen 1:13-14).
‘Christus is alles.’ Ik hoop dat je dat van harte nazegt. En dat je het
na het lezen van dit boek met nog meer overtuiging kunt doen.
In Christus verbonden,
Jos Douma
Zwolle, februari 2017
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CHRISTUS IS ALLES
92 meditaties over
Paulus’ Kolossenzenbrief

Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van
onze broeder Timoteüs.
Kolossenzen 1:1

Apostel van Christus
We gaan de brief van Paulus aan de Kolossenzen lezen. Langzaam. Vers voor vers. Aandachtig luisterend. Steeds op zoek
naar Christus. Want hij staat in het centrum van deze brief. De
kern ervan luidt: ‘Christus is alles!’ Paulus spreekt ook niet maar
voor zichzelf. Het zijn niet zijn eigen gedachten en gevoelens die
hij deelt met de lezers. Hij weet zich gezonden: een apostel. Op
weg gegaan omdat God het wil. En zijn boodschap gaat over
Christus en niets anders. Zo komen de woorden en de zinnen
van de brief naar ons toe met gezag: Paulus heeft ons wat te zeggen in Gods naam. En het staat bij voorbaat vast: het is goed
nieuws!
Gebed
Heer, leer me luisteren naar de woorden en zinnen in de brief aan
de Kolossenzen. Geef dat ik daardoor groei in Christus. Amen.
Vraag
Hoe open sta jij voor wat Paulus – namens God – wil zeggen?
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Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die
één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.
Kolossenzen 1:2

Genade en vrede
Elke brief van Paulus begint met een prachtige bemoediging.
Deze brief ook. Genade en vrede! Wat goed om dat telkens te
horen, als begin. God is een God van genade en vrede, van goedheid en heelheid, van gulheid en sjaloom. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die geloven in Christus en één met hem zijn.
Want juist in die verbondenheid met Christus stromen genade en
vrede. Waar hij je leven kleurt, wordt het leven goed, ook al is het
leven lang niet altijd gemakkelijk. Telkens kun je terug naar dit
begin: genade en vrede van God, onze Vader.
Gebed
Dank u, Vader God, dat u in Christus met uw genade en vrede telkens opnieuw mijn leven binnenkomt. Amen.
Vraag
Op welke momenten ervaar jij genade en vrede?
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In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer
Jezus Christus, voor u.
Kolossenzen 1:3

Wij danken God
Paulus begint met dankbaarheid. Er zal van alles geschreven worden in de brief die volgt. Maar eerst moet de toon worden gezet.
En dat is de toon van dankbaarheid. Hij dankt God voor mensen:
voor de mensen die in Kolosse wonen en die onlangs tot geloof
zijn gekomen. Want zij zijn er het bewijs van dat de verkondiging
van het evangelie vrucht draagt. Blijkbaar vertolkt Paulus deze
dank zeer regelmatig: ‘in al onze gebeden’. Steeds weer keert hij
in zijn gebed terug naar deze dankbaarheid. Hij slaat geen gebed
over om tegen God de Vader te zeggen hoe dankbaar hij is. Wat
goed om dat vast te houden, ook als wijzelf kijken naar broers en
zussen met wie we samen kerk zijn.
Gebed
God, Vader van Jezus Christus, ik wil meedoen in de dank voor al
die mensen die in u geloven. Dank u, Heer! Amen.
Vraag
Zijn er gelovigen voor wie je God in het bijzonder dankt? Wie?

15

