
Colossenzen 2

Colossenzen 2:16, 17
Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maand, of der sabbatten;
Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.

Colossenzen 2:4-3:4
En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. Want hoewel ik met het 
vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw geloof in Christus. Gelijk gij 
dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en 
bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. Ziet toe, dat 
niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de 
eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En 
gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; In Welke gij ook besneden zijt met een 
besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de 
besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt, door het
geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, 
en in de voorhuid uw vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; Uitgewist hebbende 
het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft 
datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; En de overheden en de machten
uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.

Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maand, of der sabbatten;
Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.

Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet 
gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; En het Hoofd niet behoudende, uit 
hetwelk het gehele lichaam, door de samensvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, 
opwast meet goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat 
wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet 
aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; Dewelke 
wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwilligen godsdienst, en nederigheid, en in het lichaam niet te 
sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de 
rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven
is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Opmerking: Samuele Bacchiocchi stelt in zijn boek “Van Sjabbat naar Zondag” dat in vers zestien ten onrechte 
wordt gesproken van spijs en drank, omdat het hier gaat om de werkwoorden eten en drinken. Dat Paulus hier de 
waarde van de Levitische spijswetten zou verminderen of ontkennen, is daarom een ongerechtvaardigde conclusie.
Gezien de historische achtergrond gaat het hier zeer waarschijnlijk over het al dan niet eten van heidens offervlees.
Net zo goed als tegenwoordig een kerkelijke feestdag “zondag” wordt genoemd, is dat ook met de term sabbat het 
geval. Een feestsabbat kan heel goed op een doordeweekse dag vallen. Het gaat hier niet over het al dan niet 
vieren van de zevende dag sabbat, maar vooral om de motivatie om dagen te vieren.
Er was er sprake van het houden van dagen en aanbidding van hemellichamen om bescherming te genieten. 
Paulus wijst er juist op, dat de volheid der Godheid lichamelijk in Christus woont. Aanbidding van Christus is meer 
dan voldoende.

Wat heeft Christus aan het kruis genageld? De Wet? Beslist niet.
Wat Christus aan het kruis heeft genageld en door zijn kruisdood heeft vernietigd, is de cheirographon. Deze term 
had in de oudheid de betekenis van “geschreven overeenkomst” of “schuldbekentenis”. Het is in de laatste 
betekenis, dat Paulus de term hier gebruikt. Door de kruisdood van Christus wordt “het verslag van onze zonden” 
vernietigd. Op vergeven zonden wordt nooit meer terug gekomen.
Als in de Romeinse tijd iemand in de gevangenis werd gezet, werd het verslag van zijn misdaden aan de celdeur 
geprikt. Na het uitzitten van de straf werd door deze lijst van misdaden een woord geschreven, wat betekende: 
“Alle misdaden zijn verzoend”. In Johannes 19:30 zegt Jezus volgens de Statenvertaling en de NBG vertaling “Het 
is volbracht”. Maar wat Jezus echt zei, is “Alle zonden zijn verzoend”. 


