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Titel: Ons Nuwe Seisoen  

Pastor: Jan Bosch  

Datum: 04 April 2010  

Tyd: 09h30  

 

 
• ‘n nuwe seisoen het voorbereiding nodig 

• ons lewe as nuwe wesens in ‘n nuwe skeppingseisoen  

 

Kolosense as raamwerk 

 

a:   Christus se voortreflikheid (pre-eminence) en versoeningswerk  

 

Kol 1:15-22 
15Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;  
16want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en 

onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en 

tot Hom geskape.  17en Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.   18en Hy is die 

Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die 

dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees. want dit het die Vader behaag dat in Hom die 

ganse volheid sou woon 20en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede 

gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as 

die dinge in die hemele. 21ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose 

werke, het Hy nou versoen 22in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en 

sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;  

 

 

b:  ‘n waarskuwing teen wettiesheid (godsdienstigheid)  

 

Kol 2:20-23 
20as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is 

julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge 21soos: raak nie, smaak nie, 

roer nie aan nie? —  22almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan—volgens die 

gebooie en leringe van mense,  23wat, alhoewel dit ‘n skyn van wysheid het, in eiesinnige 

godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar 

strek tot versadiging van die vlees.  

 

c:  die volheid is in Christus  

 

Kol 2:9-10 
9want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; 10en julle het die volheid in 

Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;  

 

d:  ons nuwe identiteit die saad vir die nuwe seisoen: Ons IS NUUT! 

 

Kol 3:1-14 
1as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die 

regterhand van God sit. 2Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. 3Want 

julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.  4Wanneer Christus, 

wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar 

word. 5Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, 

slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, 6waardeur die toorn van God oor die 

kinders van die ongehoorsaamheid kom,  7waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin 

geleef het.   8maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, 

skandelike taal uit julle mond. 9Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy 
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werke afgelê het  10en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na 

die beeld van sy Skepper,  11waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, 

barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.  12Bekleer julle dan, as 

uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, 

nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.  13 Verdra mekaar en vergewe mekaar as die 

een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.  14En 

beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.  

 

 

� die vrug van die “nuwe mens” saad is nuwe verhoudings 
 

 

 

 

 


