Kolossenserbrevet
Gennemgang til bibeltimer om tirsdagen, Glostrup Frikirke, KJH

Budskab: Kristi herlighed og altomfattende storhed - vores vidunderlige frelser.
Kristus er alt og i alle (Kol 3:11b).

Alment
Summen af dine ord er sandhed. (Salme 119:160)
# Læg mærke til forfatterens tanke-udvikling (flow).
# I alle ting foretager forfatteren et valg – det frem for det – med en hensigt!

Hele Bibelen er en kommunikation, der når fra oldtiden og to tusinde år frem til os. Guds kommunikation
er verdens allervigtigste tale og åbenbaring!
Brevene er skrevet af virkelige mennesker i konkrete situationer.
Vi får indblik i de kristnes sammenhold og fælles opgave og tjeneste. Der er noget meget kostbart og smukt
og rørende over alt dette! Og der er farer i form af vildfarelse i troens indhold.
Brevene er ikke formel teologi. Indholdet udspringer af menighedens liv. Den kristne lære er dynamisk.

Paulus
Ordet apostel betyder – ’udsendt’:
Paulus bliver omvendt i år 33 (Bruce) ApG 7:58; 8:3; 9:4.
Paulus i husarrest i Rom år 60-62 (Bruce)
Paulus skriver 13 breve.
I årene 60-61 skriver Paulus Efeserbrevet, Kolossenserbrevet, Brevet til Filemon =
fangenskabsbreve fra sin lejede husarrest i Rom.
Tykikus skal til Lilleasien og afleverer undervejs alle brevene, Ef 6:21-22. Kol 4:7-8.
Paulus har ikke selv besøgt Kolossae 2:1.
Paulus breve er Guds svar på hans bøn:
Og bed tillige for os, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristi hemmelighed,
for hvis skyld jeg også er i lænker; ja, bed om, at jeg må åbenbare den med de rette ord.
(Kol 4:2-3, DO 1948)

Menigheden i Kolossæ
Lykus er en flod i Frygien, i det centrale Anatolia, i sydøst i Tyrkiet.
Kolossæ er en lille, ret ubetydelig ved Lykus by i den smukke Lykus-dal 160 km øst for Efesus (Denizli
Tykiet). De nærmeste nabo-byer er Laodikea og Hierapolis (4:13).
Pinsedag i Jerusalem er der folk til stede fra ’Frygien’ ApG 2:10.
(Paulus og Silas) rejste gennem Frygien og det galatiske land, da de af Helligånden var blevet
hindret i at tale ordet i provinsen Asien. (ApG 16:6)
I tre år opholder Paulus sig i Efesos:
Paulus kom i synagogen og talte frimodigt i tre måneder. Han førte samtaler med folk og
overbevidste dem om Guds rige. … Det fortsatte i to år, så at alle i provinsen Asien fik Herrens ord
at høre, både jøder og grækere. (ApG 19:8,10)
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Epafras og Filemon er to fremtrædende mænd fra Kolossæ, som tager imod Jesus under denne vækkelse i
Efesos. De tager evangeliet med til deres hjemegn, Kol 1:6-7; 4:11-13. Filemon 1-2, 5. Menigheden i
Kolossæ opstår. I menigheden er også Filemon og hans hustru Appia. De er velhavende, og menigheden
samles i deres hjem. Arkippus er måske deres søn, han har betjent menigheden, 4:17. Filemon 1 og 2.
Epafras virker i Kolossæ, Hierapolis, Laodikæa. Han står Paulus nær, besøger ham i Rom og støtter ham i
en forbedertjeneste (4:12-13).
Menigheden består af (a) ’hjemhørende’ fra hjemegnen Frygien, samt (b) tilflyttede grækere og (c)
tilflyttede jøder.

Tilstanden i menigheden i Kolossæ, herunder vranglære
Definition: Filosofi betyder kærlighed til visdom.
I Rom får Paulus gennem Epafras underretning om Kolossæ menighedens tilstand.
Meget kalder glæde frem og taksigelse (1:3-8).
Men vranglære er trængt ind i menigheden og har skadet den meget.
Paulus skriver til menigheden i Kolossæ og sender brevet til dem med Tykikus (4:7), der også overbringer
brevet til Efeserne (Ef 6:21).
I byen lever ’hjemhørende’ fra hjemegnen Frygien, samt tilflyttede jøder og grækere.
I menigheden er der forskellige farlige religiøse tanke-strømninger.
Hedensk mystik: Alt materiale (jord, vand, luft, ild mv.) er ondt, også kroppen er i sig selv ond. Menneskene
skal løses fra det onde materiale.
Nogle (eller en del) jøde-kristne blander tanker fra jødedom med hedensk mystik.
Nogle jøder forlanger omskærelse af hedninger. Og de forlanger overholdelse af strenge regler for hellighed
og renhed. Afholdelse af mad, især kød, samt vin (2:20-23). Og overholdelse af sabbat og nymåne
(festdage). De går længere end Moseloven selv. De tror på, at de selv kan skabe ydmyghed, og de er hård
ved kroppen (askese).
En række skabte væsener – engle, keruber og andre åndevæsener (mellemmænd) - skal formidle en kontakt
til en (hedensk) åndelig verden med syner og åbenbaringer. Dette giver virkelig visdom, 2:8,18 – mener
de. Det skaber en engledyrkelse.
Kristus som den eneste og fyldestgørende mellemand mellem ham og en kristne erstattes!
Vranglærerne sætter disse tanker (fra religioner og filosofi) på samme højde som den kristne lære.
Paulus forkynder ikke hele sandheden, siger de. De kender en højere visdom og indsigt (gnosis)!!
Læren om ’en ekstra særlig visdom’ er et farligt bedrag (2:4-8)!
Tanker om engledyrkelse angriber Kristi herredømme. Jesus og frelsen samt at adlyde Jesus står i
baggrunden.
De falske lærere skaber et system – de mener selv, det er velbegrundet og dybsindigt og en gevinst.
Vranglære truer flere menigheder i Lykus-dalen.

En inddeling af Kolossenserbrevets indhold
Indledning = 1:1-14
{Undervisning med belæring } = 1:14 – 2:3
{Forsvar mod vranglære
} = 2:4 – 3:4
{Formaning =
} = 3:5 – 4:6 (Kol 3:18 – 4:1 hustavle)
Afslutning med personlige tanker 4:7-18
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Kolossenserbrevets centrale budskab om Jesu Kristi person og gerning
I Kolossenserbrevet maler Paulus Kristi altomfattende storhed for øje!
Her er en koncentreret oversigt:
Jesus Kristus er til før alt andet, 1:17a
Han er den usynlige Guds billede, 1:15a
Jesus er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede. (Hebr 1:3a)
I Jesus bor hele Guds fylde, 1:19
}
I ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham … er I blevet fyldt med den, 2:10 }
I ham er alle visdommens og kundskabens skatte, 2:4
}
I ham og ved ham er alting skabt, 1:16
}
det jordiske og det himmelske
}
herskere, magter og myndigheder (både gode og onde) }
han er Herre over al magt og myndighed, 2:10a
}
Til ham er alting skabt –
Alle ting består ved ham, 1:17b
Jesus bærer alt med sit mægtige ord. (Hebr 1:3a)
I ham har vi syndernes forladelse og forløsningen, 1:14
Han er menighedens Herre, skaber, leder, 1:18a
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NB! Jesus Messias betyder, at Jesus opfylder GT’s løfter om den store Salvede Konge, som skal komme
Herren Jesus Kristus betyder, at Jesus er den suveræne Herre, som de kristne straks anerkender.
Paulus har et begejstret syn på Jesus med den dybeste åndelige forståelse!
Kristus er uendeligt langt større end alle andre og alt andet!
Læg mærke til ordene alt, alle, al!
Paulus lovpriser Kristi herlighed - 1:27; 3:1,4,11,17,23-24; 4:3,17.
Lad os kigge ind i Kristi overvældende storhed og betydning!
Vi har et personligt og direkte hjerte-forhold til vor Herre Jesus. netop sådan som han er i sin altomfattende
storhed! Sandheden er personen Jesus. Alt hvad der løsrives fra Jesus, bliver et system – ofte blottet for
Ånd og liv.
Vi tjener en Herre, ikke et system!
Forløsningen i Kristus skal ikke have noget som helst tillæg!
Paulus giver os at forstå dette og glæde os over det!
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GENNEMGANG AF TEKSTEN VED SPØRGSMÅL
Overskrift: Kap 1 Kristi person og det vældige i hans gerning – den første, den ypperste.
Kapitel 1
======
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Afsnit: Vers 1-2:
1. Jesu apostel - hvad siger dette ejefald?
2. Hvad er en apostel?
3 Apostel ved Guds vilje: Hvad indebærer dette udsagn for Paulus, de kristne, hans modstandere, hans
breve?
4. Han siger ’de hellige’ – men han ved da intet om, om de nu lever et helligt og helhjertet liv?
5. ’De hellige’, ’de troende brødre’ befinder sig på to steder på én gang?
6. Om kristne siger Paulus ’vor broder’, de troende brødre’ – hvad lærer det os om en kristen?
7. Hvilken åndelig betydning er der i rækkefølgen ’nåde og fred’?
8. Jeg kan sige: ”Det regner udenfor.” ”Glædelig jul!”
Hvori er den store forskel til: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader!
9. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader - hvilken ånd lægger det ned over hele brevet?
10. Nævn den tre-deling, vi ser i vers 1-2!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Afsnit: Vers 3-11:
11. Vers 3 og 9a: Gud er midtpunkt og Paulus begynder helt spontant med taksigelse i sin forbøn - hvad
siger det om Paulus og hans tjeneste?
12. Tænk tanken videre, at Paulus i grunden også beder for os læsere i dag!
13. Vers 4: Hvad ligger der i rækkefølgen – ’jeres tro på Jesus Kristus’ og ’jeres kærlighed til alle de
hellige’?
14. Vers 5: Hvad står håbet i Bibelen?
15. Paulus nævner det sværeste for os, som i os selv er egoistiske, vers 4b:
jeres kærlighed til alle de hellige
Her er hjælpen til at elske:
Udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. (Kol 1:5a)
Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. (Rom 5:5b)
… for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. (Joh 17:26b)
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed
og selvbeherskelse. (Gal 5:22).
Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle … .
(1 Thess 3:12)
Jeres kærlighed i Ånden. (Kol 1:8b)
16. Hvad ligger der i, at Paulus begynder brevet med at rose dem?
17. Vers 5-6: Hvilke sandheder knytter han tæt til ordet og evangeliet?
18. Vers 9-10: Nævn igen med egne ord, hvad indholdet i hans bøn er, at vi også må bede sådan!
19. Vers 11: I forbindelse med vejledningen i vers 8-9 kommer så motiveringen, hjælpen, kraften.
Hvad siger det os om, på hvilket grundlag kristenlivet leves?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LÆS vers 15-17
===========
Vers 15a: Ingen har set Gud – Joh 1:18. 1 Tim 1:17; 6:16. Hebr 11:27.
Jesus er Guds udtrykte billede: se de næste vers:
(Sønnen) er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede (Hebr 1:3a)
Den, der har set mig, har set Faderen. (Joh 14:9b)

Vers 17a: Kristus er forud for alt: sammenlign med disse vers:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. (Joh 1:1-2)
Vers 16a: I ham blev alting skabt – ikke adskilt fra ham.
I ham: Faderens skabelse og handlinger har deres centrum i Kristus!
Uddybning:
Gud sagde. (1 Mos 1:26a)
Gud udsiger ord – dybest set er hans ord Ordet - Jesus:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh 1:1)

Vers 16b: troner og herskere, magter og myndigheder:
Fire kategorier1: troner, herskere, magter, myndigheder. Der er tale om onde faldne engle. De er virkelige
åndsmagter: Rom 8:38. Ef 1:21; 3:10; 6:12. 1 Peter 3:22. De er skabninger, skabt af Jesus og totalt
underordnet under ham.
Vranglærerne placerer de kosmiske magter ved siden af Jesus, nogle endda over Jesus.
For os kristne er kosmos ikke en trussel. Jesus er skabereren af alt og herre over alt!

Gud handler og griber ind i verden!
Vers 16b: VED ham og TIL ham er alting skabt: ved hjælp af Kristus. Han er målet. Skabelsen har intet
andet mål end Kristus. Han er tilværelsens mening.
Alt blev til VED ham, og uden ham blev intet til af det, som er. (Joh 1:3)
VED Jesus Kristus er alle ting, og vi TIL ham. (1 Kor 8:6b)
Jeg tilhører Herren på to måder (a) som en skabning og (b) som den frelste!
Jeg med hele min person tilhører Jesus Kristus!
I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. (1 Kor 6:19b)
Jeg tilhører IKKE mig selv!
SPØRGSMÅL: Hvilke følger har det for mig, at jeg er til for hans skyld?
At alt er til for Herrens skyld, er han ikke egoistisk?

Efter syndefaldet er mennesket sin egen gud:
Slangen sagde til kvinden: ”Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at Den dag I spiser [frugten af træet
til kundskab om godt og ondt], bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og
ondt. (1 Mos 3:4-5)
Genstridighed er som spådomssynd, trods [1931: egenrådighed] som afgudsdyrkelse.
(1 Sam 15:23a)
Trygge er (voldsmændene), der udfordrer Gud og vil tage magten fra Gud. (siger Job, Job 12:6)
1

Bruce – Colossians. 1984, s 63-64: thrones, principalities, authorities, powers, dominions.
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Babylons konge siger:
Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lig med den Højeste. (Esajas 14:14)
Om kaldæerne: De gør deres egen kraft til deres gud. (Habakkuk 1:11b)
Om antikrist: lovløshedens menneske … fortabelsens søn, modstanderen … udgiver sig selv for at
være Gud. (2 Thess 2:2-3)

Efter syndefaldet behersker synden hele historien. Mennesket er uafhængigt og selvstændig – uden Gud.
Det står humanismen for fra 1300-1600-tallet. Og igen med ny kraft i oplysningstiden fra omkring år 1700,
hvor forstanden er centrum. Vores tid nu er meget selvcentreret.
# Inden for filosofi stiller men spørgsmålet: Hvorfor er verden til i stedet for ikke at være til?
Hvad svarer vi?
# Hvis Faderen og Sønnen ikke havde været til, havde der ikke været noget som helst til!! Gud er hele
verden ’til forskel’!

Vers 17b: Alt består ved ham
han bærer alt (Hebr 1:3)
Herrens hånd har skabt det hele, alle menneskers liv har han i sin hånd, alle levendes livsånde
(Job 12:9b-10)
Herren Jesus Kristus, Guds Søn. Personligt opretholder han alt! Han gør det ved sin almagt, autoritet, vilje,
hjerte, kærlighed, domsmagt!
… Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd … . (Dan 5:23b)
100 mia galakser á 100 mia stjerner.
100 mia mennesker nogensinde
7,8 mia i 2020 – deres menneskeliv består ved Jesus!
15.600 folkeslag (2010)
8,7 mio dyre- og plantearter
Vores hjerne har 100 mia celler.
Hvert atom, hver celle!
Hvert øjeblik
Hele verdenshistorien!
Verden fungerer på grund af Jesus! Verden ender ikke i kaos! Verden bliver ikke pludselig ”væk” i
ingenting!
Jesus er uendelig stor:
Jeg og Faderen er ét. (Joh 10:30)
Alt har min fader overgivet mig. (Matt 11:27a)
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. (Matt 28:18b)
Alt har Faderen lagt i Sønnens hånd. (Joh 3:35b)
Du har givet Sønnen magt over alle mennesker. (Joh 17:2a)
Jesus sagde til dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men
kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. (Joh 5:19)
Hele dommen har Faderen overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer
Faderen. (Joh 5:22b-23a)
Jesus skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids
trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.
(Jesus er ubegrænset stor, Luk 1:32-33)
Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes. (Åb 11:15)
Jeg vil bevidst placere alt under Jesus og relatere alt til ham. Jeg ser intet adskilt fra ham!
Jeg har ingen berettigelse uden Jesus. Han og jeg er den største selvfølge. Efter at have lært ham at kende
er det at tænke mig uden ham umuligt!
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Vers 18: Han er hoved for legemet: Menigheden har ingen anden Herre end Kristus selv. Menigheden
henter liv og kraft fra Kristus (hovedet). Kristus virker sit herredømme gennem menigheden, der er hans
vidne.
Kristus var, er og bliver den første i forhold til hele verden. Kristus er enestående, den ypperste. Og han
opstår:
For at Kristus med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og
befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom.
(Hebr 2:14b-15)
Jesus er den første, som opstår fra de døde. Opstandelsen er hans triumf over døden. Som den første indleder
han noget helt nyt. Nu fører han mennesker fra døden til livet.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LÆS vers 13 og 21-23 - En stor forskel mellem før og efter.
================
FØR: Vers 13a: Han friede os ud af mørkets magt.
Vers 21: Jer, som var fremmede og fjendske:
Jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af
denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i
ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang, I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og
sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. (Ef 2:1-3)
Hader Gud. (Rom 1:30a)
Leve i synden. (Rom 6:2b)
I, der var syndens trælle. (Rom 6:17a)
… som hedningerne, tomme i deres tanker, formørkede i sindet og fremmede for livet i Gud i deres
uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så
de af griskhed begår alle slags urene handlinger. (Ef 4:17b-19)

FORLØSNING:
I Sønnen har vi forløsningen, syndernes forladelse. (1:14)
Jer har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død. (1:22a)
Mens vi endnu var Guds fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. (Rom 5:10a)
For livets ånds lov har i Kristus befriet mig fra syndens og dødens lov. (Rom 8:2)
I blev løskøbt fra det tomme liv … med Kristi dyrebare blod. (1 Peter 1:18)
Kristus, som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende onde verden.
(Gal 4:4)
Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans ejendele uden først at have
bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. (Matt 12:29)
Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Joh 8:36)

EFTER: Vers 13b: Og flyttede os over i sin elskede søns rige.
Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. … Det, der er født af
Ånden, er ånd. (Joh 3:5b,6b
Vers 22b: Hellige lydefrie uangribelige.
At føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. (Kol 1:28b)
Gud skyldes det, at I er i Kristus Jesus. (1 Kor 1:30)
Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. (1 Peter 1:11b)
Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. (Rom 8:33)
Vers 22b: For sit ansigt: Det herligste sted!
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Denne nyskabelse sker, når et menneske tager imod Jesus!
Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd,
eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds
rige. Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige
ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. (1 Kor 6:9b-11)
SPØRGSMÅL: Hvordan var Peter før og efter pinsedag?
Hvordan var Saulus før Jesus gjorde ham til Paulus?
Er der forskel på ’Guds rige’ og ’sin elskede søns rige’? (Vers 13b)

V. 23a: I begyndelsen af verset kommer en opfordring. Følgende vers hjælper os:
Og hænger fast ved Gud. (5 Mos 11:22, DO 1931)
Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. (Luk 15:1)
Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus … er Gud. (2 Kor 1:21)
Din højre hånd holder mig fast. (Salme 63:9b)
Jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. (2:5b)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LÆS vers 20: Den altomfattende forsoning:
=========
Ved Kristus at forsone alt med sig. (1:22a)
Ved Kristi blod på korset (1:20b)
I sin død og opstandelse forsoner Jesus hele verden med Gud! Både alle mennesker, alle dele og helheden!
Vi kan kalde det et forsonet univers! Dette er for Gud hans helt afgørendes sejr og højdepunkt i hans
frelsesplan! Endnu er dette ikke synligt, men det bliver det engang:
For i Kristus besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på
jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. (Kol 1:19-20)
Om den frelsesplan for tidernes fyld: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det
jordiske. (Ef 1:10; 2:16)
Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste,
for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv. (2 Kor 5:18-19a)
Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra
vreden. For mens vi endnu var syndere, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde, så skal vi så
meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever. (Rom 5:9-10)
Med Jesus skaber Gud en helt ny begyndelse, en ny skabning ved Jesu frelse og befrielse.
Hele verden bliver forsonet med Gud, ved at han sender Jesus.
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LÆS vers 12a:
==========
Tak med glæde vor Fader:
Takker – Jesu Kristi fader.(1:3)
At sige tak hører med i kristenlivet!
Lad os hente mere glæde til vers 12 i de næste vers:
Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv.
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! (Gal 4:4)
Mange siger: Hvem lader os opleve lykke? Løft dit ansigts lys mod os, Herre! Du har givet mig
større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. (Salme 4:7-8)
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