
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faktaboks 
Forfa�er:  Paulus 
Modtager:  Menigheden i Kolossæ 
Tidspunkt: Ca. år 60 e.Kr.  

 

Sammenhæng 
Paulus sidder i fængsel i Rom (4,3 og 18). 
Epafras har “besøgt” Paulus i fængslet 
(Film 23) og fortalt om menigheden i 
Kolossæ (1,7). 
Onesimos (bortløben slave af Filemon) er 
blevet kristen og skal �lbage �l sin herre.  
Tykikos skal ledsage Onesimos og får 
breve med �l Efesus (Ef. 6,21 -22) og �l 
Kolossæ (4,7-9) måske også brevene �l 
Filemon og Laodikea (4,16)

 

Opre�elsen af menigheden i Kolossæ 
Paulus har ikke selv grundlagt eller besøgt 
menigheden. (2,1; 1,4 og 7) 
Paulus har rejst gennem området på både 
den 2. og 3. missionsrejse. 
Evangeliet nåede sandsynligvis først �l 
Kolossæ under Paulus’s ophold i Efesus 
(år 52-55) på sin 3. missionsrejse. 
Epafras (1,7-8 og 4,12-13) har sandsynlig-
vis grundlagt menigheden. 

 
 

Byen Kolossæ: 
Kolossæ lå i den romerske provins Asien i den vestlige del 
af det, i dag Tyrkiet. I Lykosdalen omkring 15 km længere 
inde i landet end Laodikea knap 200 km øst for Efesus . 
Ved handelsvejen fra Efesus �l floden Eufrat 
Sandsynligvis ødelagt af jordskælv i år 60-61, hvor ligeledes 
Laodikea blev ødelagt. Laodikea blev genopbygget, men 
�lsyneladende ikke Kolossæ. Tidlige kristne menigheder i 
byerne Kolossæ, Laodikea og Hierapolis.  

 
 

Årsag �l brevet 
”Se �l, at ingen fanger jer med filosofi og 
tomt bedrag, der bygger på verdens 
magter og ikke på Kristus. ”  (2,8) 
Forkynde Kristus og afsløre vranglæren. 
Vranglæren bestod i en �dlig form for 
gnos�cisme (erkendelseslære). 
”Det går for at være visdom med selvvalgt 
gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og 
skånselsløshed mod legemet, men det har 
ikke nogen værdi, det tjener kun til 
kødelig �lfredss�llelse. ” (2,8) 

 
 

 

 
 

Brevets opbygning 
Indledning 1,1-11 Hilsen, taksigelser og forbøn. 
 

1. Hoveddel  
Kristus er alt 1,12-23  
 1,12-14 Tak �l Gud for frelsen  
 1,15-20 Kristus er skabningens og kirkens herre 
 1,21-23 Forsoningens omfang og virkelighed 
Paulus’ lidelse og kamp for evangeliet 1,24-2,5   
Opgør mod vranglæren 2,6-23  
 2,6-15 I Kristus har vi alt 
 2,16-23 Stå fast - vranglæren har ikke ret 
 

2. Hoveddel  
Det nye liv i Kristus 3,1-17  
 3,1-4 Søg det himmelske 
 3,5-11 Lad det syndige i jer dø 
 3,12-17 Lad det nye liv udfolde sig 
Konkrete anvisning mht. forholdet �l hinanden 3,18-4,1  
 3,18-19 Mellem ægtefælder 
 3,20-21 Mellem børn og forældre 
 3,22-4,1 Mellem arbejdstagere og arbejdsgivere 
Konkrete anvisning om bøn, adfærd og tale 4,2-6  
 

Afrunding af brevet 4,7-18 Info, hilsner og underskri� 

 
 

Undervisningsforløb 
Video 1  1,1-11; 1,24-2,5 
Video 2  1,12-23 
Video 3  2,6-23 
Video 4  3,1-17 
Video 5  3,18-4,18 

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

 

Hvad mindede Gud dig særlig om, da vi læste teksten? 

 

 
 
Paulus bruger to udtryk om dem, han skriver �l. De 
hellige og de troende. Bibelværk for Menigheden 
skriver bl.a. følgende om ordet hellig. Hellig er alt, 
som er afsondret fra alt andet for alene at være 
overgivet �l Gud. I andre sammenhænge får ”hellig” 
betydningen e�sk ren og fuldkommen, fri for synd.  
Tænk efter og overvej hvordan disse to forståelser af 
ordet hellig har med dit liv at gøre. 
Gud er hellig og vi skal være hellige. Læs 1. Pet. 1,15-
16. Tænk e�er og overvej hvordan et menneske bliver 
hellig. 

 

 
 
Til e�ertanke: 
Vi har bruget for være i kontakt med sandhedens ord, 
evangeliet (v.5). Der gør hele forskellen i dit liv med 
Gud. Uden evangeliet – intet liv. 
Hvordan præger det ord dig i din hverdag? 

Paulus bad meget for mennesker – også for 
mennesker han aldrig havde mødt. 
Hvilken plads har forbønnen for andre i jeres 
mødefællesskab og bibelkreds? 
Og hvilken plads har forbønnen for andre i dit eget 
bønsliv? 
Læg mærke �l, hvad det er Paulus bede om for andre 
(v. 9-11) 
Hvad beder I/du om for andre? 

 

 

 
Paulus taler frimodigt om at lide flere steder. Se 
ovenfor.  Hvordan kunne han det? Hvorfra fik han 
frimodigheden og kra�en til det? 
Hvad gør Paulus’ forhold �l lidelser ved dit syn på det 
at lide? 

 

 

 
 

 

 
 

Kapitel 1,3-11 Sandhedens ord, evangeliet 
 

   Som venter jer i himlen Som nu er hos jer  

     
  Udsprunget af det håb    Bærer frugt og vokser 

      
 Og om jeres kærlighed       Lært Guds nåde at kende 

       
Vi har hørt om jeres tro        I har lært det af Epafras 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kris� trængsler 
Paulus taler ikke sjældent om lidelser som en del af sin apostolske tjeneste (1 Kor 4,9 -13; 2 Kor 11,23-33; 12,7-10; 13,4; 
Gal 6,17) for Paulus er der uløselig forbindelse mellem hans forkyndelse af evangeliet og hans lidelser (2 Kor 1,3 -11; 4,7-
18; 6,3-10; ApG 14,22; 1 Thess 3,3f) Allerede da han blev kaldet �l apostel ved Damaskus, lød det ifølge ApG 9,16: jeg vil 
vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Lidelserne modbeviser ikke hans evangelium, tvær�mod. Og her i 
v. 24 kan han endda sige, at han glæder sig over dem, for de er Kris� trængsler. Her er der ikke tale om Kris� 
stedfortrædende og forsonende lidelser. Paulus forkynder uden noget som helst forbehold, at Gud helt og fuldt har 
forsonet alt med sig ved Kris� død (v.12-14 og 20-21) at Kristus har besejret de gud�endtlige kræ�er (2,14). Kris� 
forsonergerning har altså ikke behov for noget supplement, som modstanderne har ment i Kolossæ, noget som ville være 
en bespo�else af Kristus og hans frelserværk. 
 

 
 

 

 Kolossenserbrevet, video 1

 

Hvad mindede Gud dig særlig om, da vi læste teksten? 

 

 
 
Paulus bruger to udtryk om dem, han skriver �l. De 
hellige og de troende. Bibelværk for Menigheden 
skriver bl.a. følgende om ordet hellig. Hellig er alt, 
som er afsondret fra alt andet for alene at være 
overgivet �l Gud. I andre sammenhænge får ”hellig” 
betydningen e�sk ren og fuldkommen, fri for synd.  
Tænk efter og overvej hvordan disse to forståelser af 
ordet hellig har med dit liv at gøre. 
Gud er hellig og vi skal være hellige. Læs 1. Pet. 1,15-
16. Tænk e�er og overvej hvordan et menneske bliver 
hellig. 

 

 
 
Til e�ertanke: 
Vi har bruget for være i kontakt med sandhedens ord, 
evangeliet (v.5). Der gør hele forskellen i dit liv med 
Gud. Uden evangeliet – intet liv. 
Hvordan præger det ord dig i din hverdag? 

Paulus bad meget for mennesker – også for 
mennesker han aldrig havde mødt. 
Hvilken plads har forbønnen for andre i jeres 
mødefællesskab og bibelkreds? 
Og hvilken plads har forbønnen for andre i dit eget 
bønsliv? 
Læg mærke �l, hvad det er Paulus bede om for andre 
(v. 9-11) 
Hvad beder I/du om for andre? 

 

 

 
Paulus taler frimodigt om at lide flere steder. Se 
ovenfor.  Hvordan kunne han det? Hvorfra fik han 
frimodigheden og kra�en til det? 
Hvad gør Paulus’ forhold �l lidelser ved dit syn på det 
at lide? 

 

 

 
 

 

 
 

Kapitel 1,3-11 Sandhedens ord, evangeliet 
 

   Som venter jer i himlen Som nu er hos jer  

     
  Udsprunget af det håb    Bærer frugt og vokser 

      
 Og om jeres kærlighed       Lært Guds nåde at kende 

       
Vi har hørt om jeres tro        I har lært det af Epafras 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kris� trængsler, Kol 1,24 - 2,5 
Paulus taler ikke sjældent om lidelser som en del af sin apostolske tjeneste (1 Kor 4,9 -13; 2 Kor 11,23-33; 12,7-10; 13,4; 
Gal 6,17) for Paulus er der uløselig forbindelse mellem hans forkyndelse af evangeliet og hans lidelser (2 Kor 1,3 -11; 4,7-
18; 6,3-10; ApG 14,22; 1 Thess 3,3f) Allerede da han blev kaldet �l apostel ved Damaskus, lød det ifølge ApG 9,16: jeg vil 
vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Lidelserne modbeviser ikke hans evangelium, tvær�mod. Og her i 
v. 24 kan han endda sige, at han glæder sig over dem, for de er Kris� trængsler. Her er der ikke tale om Kris� 
stedfortrædende og forsonende lidelser. Paulus forkynder uden noget som helst forbehold, at Gud helt og fuldt har 
forsonet alt med sig ved Kris� død (v.12-14 og 20-21) at Kristus har besejret de gud�endtlige kræ�er (2,14). Kris� 
forsonergerning har altså ikke behov for noget supplement, som modstanderne har ment i Kolossæ, noget som ville være 
en bespo�else af Kristus og hans frelserværk. 
 

 
 

 

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

 Kolossenserbrevet, video 1

 

handlinger.

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

 Kolossenserbrevet, video 2
Ved ham at forsone alt med sig. Kol 1,12-23

 

Hvad mindede Gud dig særlig om, da vi læste teksten? 

 

 

 
 

 
Hvad siger vers 15-20 om Jesu forhold og posi�on i 
forhold �l Gud, skabningen og �l kirken? 
Hvilke prak�ske konsekvenser bør det have for vores 
tro og liv? 

 

 

 
 

 
Hvad kræves der af mennesker for at få del i de goder, 
Jesu forsoning giver? (v.21-23) 

 

 

 
 

 

 

Hvordan undgår vi at miste fokusset på at forsoning er 
Guds værk og ikke vores? 

 

 

 
 

 
Hvad i teksten hjælper os �l at tro 

- At Jesu kan sone verdens synd? 
- At du er kan være omfa�et af forløsningen 

ved Jesus? 

 

 

 
 

 
Til e�ertanke: 
Lad glæden over forløsningen ved Jesus Kristus være 
grundtonen i dit liv. 
Og lad den præge dit sind, dine tanker og dine 

 

 
 

Forsoningen 

Guds fortjeneste – vores lykke 
1) Forsoningen sker uden for os. 

Ef. 2,8 og 14-18; Rom. 5,10-11  

2) Forsoningen kræver et offer.  
Joh. 1,29; Ma�. 20,28; Es. 53,10; 3.Mos. 17,11; 
1.Joh. 2,2; Hebr. 9,11-14; Hebr. 11,14  

3) Forsoningen er en stedfortrædende handling 
2.Kor.  5,14; Gal. 3,13; Rom. 3,21-26 

4) Forsoningen er udtryk for den dybeste kærlighed 
Joh. 15,13; Rom. 5,6-7 

5) Forsoningen giver forløsning og frelse 
Ef. 2,13-18; Rom. 5,1-2 

6) Forsoningen skaber et nyt liv 
Filp. 1,27; Kol. 3,1-3; Rom. 8,28-30; 1.Kor. 15,56 -58 

 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den store Forsoningsdag 
- 3. Mos. 16 og Joh. 3,16 
- Den store forsoningsdag er et forbillede på den 

fuldkomne forsoning, der skete ved Jesu død.  

Forløsning 
- Udfri eller frikøbe noget ved at betale en løsesum. 
- Løsesummen skal modsvarer det som skal løses 

Sonedække 
- Låget på Pagtens ark 2.Mos. 25,17-22 
- Luther oversa�e det hebraiske ord med 

”nådestol” – forstået som en nådetronstol 
- Guld et billede på hellighed 
- Hebr. 9,5 og Rom. 3,25  sammens�ller begrebet 

sonedække med sonoffer 
 

 
 

 

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

 Kolossenserbrevet, video 3
Lev i ham og se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag. Kol 2,6-23.
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 Kolossenserbrevet, video 4
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 Kolossenserbrevet, video 5  Kol 3,18-4,18
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