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Kol2:6Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in
Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees
vervuld van dankbaarheid.

8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën
die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de
wereld en niet op Christus.

9Want in Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en omdat u één bent
met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid
vervuld.
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in Hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk; en jullie zijn 
compleet gemaakt in Hem, Die het hoofd is van iedere soevereiniteit en volmacht
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Zoals jullie dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebben, wandelt in Hem
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Hoe hebben zij Christus Jezus ontvangen?

- Hoe waren de Kolossenzen dan?
- Hoe was Christus Jezus dan?



Hoe hebben de Kolossenzen Christus Jezus ontvangen?

Kol 3:5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten
en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze dingen treft Gods toorn
degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,

Kol 1:21Eerst was u van Hem vervreemd  en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig 
gezind
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Hoe hebben zij Christus Jezus ontvangen?

- Wie waren de Kolossenzen?
- Wie was/is Christus Jezus?



Kol1:15Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,
eerstgeborene van heel de schepping:

16in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en voor Hem geschapen.

17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is Hij,

eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:

19in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Christus Jezus
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Geworteld en opgebouwd wordend in Hem en bevestigd wordend in het geloof, 

zoals jullie erin werden onderwezen, daarin overvloeiend in dank. 



Exactitudes..

Zoals Hij, zo ook wij

Kol1: 19in Hem heeft heel de volheid willen 
wonen

20en door Hem en voor Hem alles met zich 
willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het 

kruis.



Kol 3:12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet
u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en
geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten
heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

Kol 3:14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid
maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen
als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Zoals ook de Heer jullie  genade schenkt, zo ook jullie




