
VOLMAAKTE EENHEID?!

Kolossenzen 3:5-15 (NBV)



VOLMAAKTE EENHEID?!

5 Laat dus wat aards in u is 
afsterven: ontucht, zedeloos-
heid, hartstocht, lage begeerten 
en ook hebzucht – hebzucht is
 afgoderij  –, 6 want om deze 
dingen treft Gods toorn degenen 
die hem ongehoorzaam  zijn. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

7 Vroeger hebt u ook die weg 
gevolgd en zo geleefd, 8 maar     
nu moet u alles wat slecht is 
opgeven: woede en drift, vloeken 
en schelden. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

9 Bedrieg elkaar niet, nu u de 
oude mens en zijn leefwijze 
afgelegd hebt 10 en de nieuwe 
mens hebt aangetrokken, die 
steeds vernieuwd wordt naar het 
beeld van zijn schepper en zo tot 
inzicht komt. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

11 Dan is er geen sprake meer   
van Grieken of  Joden, besnede-
nen of onbesnedenen, barbaren, 
Skythen,  slaven  of vrijen, maar 
dan is  Christus  alles in allen.



VOLMAAKTE EENHEID?!

Galaten 3:28 Er zijn geen  Joden     
of Grieken meer,  slaven  of vrijen, 
mannen of vrouwen – u bent allen 
één in  Christus   Jezus. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

12 Omdat God u heeft uitge-
kozen, omdat u zijn  heiligen                    
bent en hij u liefheeft, moet u  
zich kleden in innig medeleven,             
in goedheid, bescheidenheid, 
zachtmoedigheid en geduld. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

13 Verdraag elkaar en  vergeef  
elkaar als iemand een ander iets 
te verwijten hee3; zoals de  Heer  
u  vergeven  hee3, moet u 
elkaar  vergeven. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

14 En bovenal, kleed u in 
de  liefde, dat is de band die             
u tot een volmaakte eenheid 
maakt. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

15 Laat in uw  hart  de  vrede  
van  Christus  heersen, want 
daartoe bent u geroepen als        
de leden van één lichaam.              
Wees ook dankbaar.



VOLMAAKTE EENHEID?!



VOLMAAKTE EENHEID?!

Waar mensen blijven rondlopen   
in de kleding van de oude mens, 
zal het nooit tot een eenheid 
kunnen komen.



VOLMAAKTE EENHEID?!

Waar mensen zich gaan kleden 
met de nieuwe mens zal een  
echte en volmaakte eenheid 
ontstaan.



VOLMAAKTE EENHEID?!

Handelingen 4:32 (HSV) En de 
menigte van hen die geloofden, 
was een van  hart  en een van ziel.



VOLMAAKTE EENHEID?!

1 Korintiërs 1:10 (BGT)              
Vrienden, luister naar wat ik               
van jullie vraag. Jullie moeten 
samen een volmaakte eenheid 
vormen. Dat is wat onze Heer
 Jezus   Christus  wil.



VOLMAAKTE EENHEID?!

1 Korintiërs 10:16 (BGT) Als wij        
als christenen bij elkaar komen, 
danken we God voor de  beker  
met  wijn. En we delen samen het 
brood. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

Zo vormen we een eenheid met 
elkaar. Het is een eenheid van 
mensen die bij  Christus  horen,         
en gered worden dankzij zijn 
dood. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

Johannes 17:21 Laat hen allen  
één zijn, Vader. Zoals u in mij                 
bent en ik in u, laat hen zo ook               
in ons zijn, opdat de wereld 
gelooft dat u mij hebt gezonden. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

Johannes 17:23 Dan zullen zij 
volkomen één zijn en zal de 
wereld begrijpen dat u mij hebt 
gezonden, en dat u hen liefhad 
zoals u mij liefhad.



VOLMAAKTE EENHEID?!



VOLMAAKTE EENHEID?!

Efeziërs 4:3 Span u in om door             
de samenbindende kracht van            
de  vrede  de eenheid te bewaren 
die de Geest u geeft.



VOLMAAKTE EENHEID?!

Kolossenzen 3:9-10 ...nu u de 
oude mens en zijn leefwijze 
afgelegd hebt en de nieuwe mens 
hebt aangetrokken...



VOLMAAKTE EENHEID?!

OM AF TE LEGGEN

Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, 
lage begeerten, hebzucht, woede, 
drift, vloeken, schelden en elkaar 
bedriegen



VOLMAAKTE EENHEID?!

OM AAN TE DOEN

Innig medeleven, goedheid, 
bescheidenheid, zachtmoedig-
heid, geduld, aanvaarding, 
vergeving, liefde, vrede en 
dankbaarheid



VOLMAAKTE EENHEID?!

Romeinen 13:14 (NBG) Maar doet 
de Here  Jezus   Christus  aan...



VOLMAAKTE EENHEID?!

OM AAN TE DOEN

Innig medeleven, goedheid, 
bescheidenheid, zachtmoedig-
heid, geduld, aanvaarding, 
vergeving, liefde, vrede en 
dankbaarheid



VOLMAAKTE EENHEID?!

Kolossenzen 3:14 En bovenal, 
kleed u in de  liefde, dat is de           
band die u tot een volmaakte 
eenheid maakt.



VOLMAAKTE EENHEID?!

Filippenzen 1:9 (NBV) En dit  bid   
ik, dat uw  liefde  nog steeds meer 
overvloedig moge zijn in helder 
inzicht en alle fijngevoeligheid,         
10 om te onderscheiden, waarop 
het aankomt. 



VOLMAAKTE EENHEID?!

Dan zult gij  rein  en onberispelijk 
zijn tegen de dag van  Christus,     
11 vervuld van de vrucht van 
 gerechDgheid, welke door Jezus 
 Christus  is, tot eer en prijs van 
God.


