
Leerdienst ‘Met elkaar’ – Elburg, 22 november 2020 

Schriftlezing: Kolossensen 3 : 1-17 

 

Kernpunten van de preek 

• Kolossensen 3 begint met ‘zoeken wat boven is’ en dat blijkt zijn uitwerking te 

hebben in de manier hoe wij ‘beneden’ leven: door ‘boven’ geleid. 

• Paulus spreekt niet de gemeenteleden als individuen aan, maar als gemeente (hij 

gebruikt ‘u’ steeds in meervoud). Het gaat dus over de roeping van de gemeente, 

en elk gemeentelid is persoonlijk geroepen die roeping van de gemeente te 

versterken. Het ons gaat vóór het ik (deze volgorde zie je ook in antw.55 H.C.: 

gezamenlijk en ieder afzonderlijk). 

• De basis van het gemeente-zijn is niet wat we van elkaar denken of voor elkaar 

voelen, maar het ‘geroepen zijn in één lichaam’ (vers 15). Door prediking, doop 

en avondmaal is de eenheid van de gemeente een gegeven eenheid. Die eenheid 

wordt bedreigd door wat in vers 3-9 staat, en bevorderd door wat in vers 12-15 

staat (vgl. het lijstje in Galaten 5:16-26), met als hart de liefde (vgl. 1 Joh.3 en 4). 

• Fundamenteel voor de gezondheid en groei van de gemeente is ‘dat het woord 

van Christus (= alle geboden en beloften van Christus) rijk onder u woont’. 

• Deze inwoning van Christus door Zijn Woord en Geest wordt versterkt door het 

elkaar onderwijzen, elkaar terechtwijzen en met elkaar zingen. Het Woord van 

Christus is tegelijk het criterium voor de inhoud van gesprek, terechtwijzing en 

zingen. 

• Het zingen in de gemeente (in en buiten de eredienst) heeft niet zozeer een 

expressieve betekenis (uiting van wat in het hart leeft) als wel een didactische 

(onderwijzende en vormende) en belijdende betekenis. 

• Het ‘met elkaar’ als grondwoord voor het gemeente-zijn betekent geen afsluiting 

voor wie buiten de gemeente is. Er zit iets uitnodigends in het ‘elkaar’ (Ps.122:1, 

Kol.4:5,6). Het ‘woord van Christus’ betekent wél een uitsluiting van alles wat 

niet naar Zijn Woord is – dat mag in de gemeente geen plaats krijgen (Kol.2:4,8).  

 

Voor verdere bezinning 

1. Vraag/antwoord 55 van de Heidelberger Catechismus luidt: Wat verstaat u onder 

de gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder 

afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al Zijn schatten en 

gaven. Ten tweede dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig 

en met vreugde tot nu en zaligheid van de andere leden te gebruiken. 

2. Het woordje ‘elkaar’ komt in het NT vaak voor, bijv. in Rom.12:5,16; Rom.14:19; 

Rom.15:5; 1Kor.12:25; Gal.5:15; Ef.4:25,32; Kol.3:9,13,16; 1Thess.3:12; 

1Thess.5:13,15; 2Thess.1:3; Hebr.10:24; Jak.4:11; Jak.5:9,16; 1Petr.4:8,9.  

3. In het boekje ‘Oog voor elkaar’ (1980) van J.P. Versteeg (tweedehands 

verkrijgbaar) worden alle NT-teksten waarin het woordje ‘elkaar’ voorkomt, 

uitgelegd en besproken. Een aanrader! 

4. Het beleidsplan van de kerkenraad, ‘Met elkaar’, is te lezen op 

www.hervormdelburg.nl 

 

http://www.hervormdelburg.nl/

