
Brieven van de Vader
Lessen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Nieuwe Testament hebben werden door inspiratie van God geschreven aan de gemeenten, de 
nieuwe christenen, in de alsmaar groter wordende wereld van het Christendom.  Ze dragen een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn – God die wist dat er meer mensen Christen zouden 
worden door de eeuwen heen – en omdat het bericht principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn de brieven ook voor 
ons vandaag geschreven.  Het zijn brieven van de Vader, brieven van de hemel, brieven van God aan ons terwijl we met 
Hem de weg naar onze hemelse thuis volgen.  En zoals men zou verwachten van een brief van een Vader aan zijn 
kinderen die nog niet thuis zijn, zijn deze brieven bedoeld om aan te moedigen, te versterken en de weg te wijzen terwijl 
wij spannende, nieuwe, avontuurlijke en soms moeilijke tijden meemaken.  Deze studies zullen kijken naar praktische 
lessen die we in deze “Brieven van de Vader” vinden.     

De brief aan de Kolossenzen

¿ Hoe was de geestelijke klimaat in jouw huis toen je jong was?
 - Wij hebben gelijk, zij hebben het fout
 - Doe maar wat jij zelf goed vindt
 - Het maakt niets uit wat je gelooft, zolang als je maar oprecht bent
 - Wat maakt het uit?
 - De Bijbel zegt het en daarom geloof ik het
 - Heb God lief en doe zoals je zelf wilt
 Geef een voorbeeld.
 

¿ Hoe voelde het toen je er achter kwam dat hoe jouw gezin naar God keek niet de enige manier was?
Defensief? Benieuwd? Opgelucht?  Teneergeslagen? 

Een beetje informatie - Kolosse was vroeger een zeer belangrijk commerciële centrum, maar was al aan het 
wegbrokkelen tegen de tijd dat deze brief geschreven werd.  De gemeente worstelde met “syncretisme” waar 
verschillende ideeën gemengd worden met het Christelijk geloof.  Geef aandacht bij het lezen van de brief aan de 
bewijzen van deze problemen en hoe God, door Paulus, dit aanpakt.  Paulus kende de gemeente in Kolosse alleen door 
Epafras, die waarschijnlijk de gemeente daar gesticht had toen Paulus aan het prediken was in Efeze.  

LEES 1:3-14
vers 3-8 – Welke kwaliteiten van de gemeente trok Paulus aan?  Welke kwaliteiten zouden jou het meest aantrekken?  

Sommige van de kwaliteiten van de gemeente in Kolossae:
 geloof in Christus Jezus
 liefde voor alle heiligen
 ze begrepen de boodschap van de genade van God in alle waarheid
 ze brengen vrucht voort en groeien (zie vers 6 en 10)

vers 9-14 – Wat bid Paulus voor deze jonge gemeente?  
Sommige dingen waar Paulus voor bidt:

 dat ze de rechte kennis van zijn wil vervuld worden in wijsheid en geestelijke inzicht
 om waardig te wandelen in de Heer en Hem in alles te behagen
 in alle goed werk vrucht te dragen 
 groeien in de rechte kennis van God
 gesterkt worden in alle kracht om met volharding en geduld door te gaan
 met vreugde de Vader danken

Hoe groeien de vruchten van God in jouw leven?  Hoe kan je deze “oogst” helpen ontwikkelen?  
Wat is er in deze gemeente dat jou aanmoedigt om ook zo te zijn?  
LEES 1:13-14 als afsluiter
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De brief aan de Kolossenzen (2)

¿ Welke “superheld” was jouw favoriet toen je klein was?  Waarom?

LEES 1:13-14 als opener
LEES 1:15-18

Welke karakter eigenschappen van Jezus zien we in deze stuk?
- beeld van de onzichtbare God                                  - eerstgeborene van de ganse schepping (schepper)

 - alle dingen zijn door en voor Hem geschapen         - vóór alle dingen
 - alle dingen hebben hun bestaan in Hem                  - hoofd van het lichaam, de gemeente
 - begin en eerstgeborene uit de doden
 He is boven alles, oppermachtig!

Wat doet dit jou voelen over Jezus?
Waarom, gezien de syncretisme die we in de vorige les genoemd hebben, zou dit punt belangrijk zijn?

LEES 1:19-20 – Hoe zou jij “verzoening” uitleggen in gewone woorden?  
Hoe heeft Jezus dit gerealiseerd?  

LEES 1:21-23 - Welke “voor en na” verhaal zie je in deze verzen?  
 Heb jij je ooit“vervreemd” gevoeld?  
 Hoe wil Jezus ons voor God presenteren?  
 Wat is de centrale deel van dit evangelie? hope Is dit iets dat jij voelt in het “goed nieuws”?
 

¿ Van deze passage, wat zou jij zeggen tegen iemand die vroeg, “Hoe kan ik God leren kennen?” ?

¿ Welk mensen (of machten) lijken soms machtiger te zijn dan Jezus?  Waarom?

Hoe kan deze kennis jou op praktische wijze helpen in jouw leven?  
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De brief aan de Kolossenzen (3)

¿ Wat voor een mens is “religieus”?  Wat vind jij van zulke mensen?  Waren jouw ouders progressief of juist 
streng (wat was de GROTE regel bij jullie thuis)?

Niet vergeten, Jezus is boven alles en is machtig, hij maakt ons heilig
LEES 1:25-27 als opening “Christus in u, de hoop van glorie”

LEES 2:6-23
Is er hier iets verrassends in?  

Waarom is 2:6-7 een perfecte opsomming van ons leven in Jezus Christus?  
Wat kan deze relatie beschadigen?

2:9-12 – Een korte uitleg van besnijdenis (zie ook Jozua 5:2-9)
Welk soort besnijdenis wordt door Jezus Christus gedaan?

Hoe kan vergiffenis in Christus (2:13-15) de “overheden en machten” ontwapenen?  
Wat  betekent dit voor jou?

2:16-23
Waarom werken regels zoals “niet aanraken” niet?
Wat zijn jouw ervaringen met regels?
Wat bijvoegingen tot het geloof heb jij meegemaakt van mensen die jou aangemoedigd hebben om “meer 
geestelijk” te zijn?

 
 

¿ Terugkijkend naar de versen 6 en 7, wanneer heb jij gevoeld dat jouw wortels niet erg diep waren?  Wat heb jij 
gedaan om jouw wortels in God dieper te laten groeien?

¿ Wat heeft jou overtuigd dat religieuse regels jou niet aan de binnenkant kon veranderen?

Hoe kan deze kennis jou op een praktische manier helpen in jouw leven?  
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De brief aan de Kolossenzen (4)

¿ Welke kleren kies jij wanneer je wil als een “nieuw mens” wil voelen?
Bij kleren kopen, wat is belangrijkst:

- merknaam
- goedkoop
- mode en stijl
- kwaliteit
- Wat zullen anderen denken (partner, vrienden, familie)

LEES 3:1-4
Wat zegt dit over ons als we in Christus zijn?  Wat zou anders moeten zijn?  
Wat heeft het zoeken naar dingen die boven zijn te maken met wat Christus al voor ons gedaan heeft?
Hoe beïnvloed dit wat we in de toekomst zullen doen?

LEES 3:5-17
¿ Welk kledingstuk zou je niet willen weggooien, ook al moet het eigenlijk weg?  Heb je ooit radicaal je 
klerenkast uitgeruimd?
 
Welke contrasten zie je tussen de “keren” van de “aardse natuur” en die van de “uitverkorenen van God”?

Wat houdt dit allmaal eigenlijk wel in – dit “doe aan” en “doden”:
- een vlugge costuum wisseling
- een vermomming
- een begrafenis
- winkelen!

LEES 3:18 - 4:1
Wat hebben deze verzen met jou te maken, praktisch gezien?  

¿ Welk aspect van jouw oude zelf voelt zo comfortabel als een oude t-shirt?  Met welk deel van de kledinglijn van 
Christus zou je die willen vervangen?

Wat heeft het woord van Christus en de naam van Jezus te maken met dit soort leven?

CONCLUSIE - LEES 4:2, 5-6
¿ Hoe passen deze laatste verzen bij de eerste verzen in hoofdstuk 3?  


