
Kolossenserbrevet del -1

‘Gud heler – gennem forsoning’

v. Frank Kristensen



Kolossenserne:

1. Det er en ret ung menighed – ca. 5-6 år

2. Det er en menighed, som fortrinsvis 

består af hedningekristne

3. Det er en forsamling af mennesker, som 

er ret forvirrede i forhold til deres tro på 

Jesus



Inddeling og indhold:

• Indledning – 1,1-11

• Undervisende del: ’Alt i Kristus’ – ”Dette har I allerede – i og 
hos Kristus” – 1,15-29
– Hvem Kristus er

– Hvad Kristus har gjort – som forløser, forsoner og retfærdiggører

– Hvad Kristus betyder – for den enkelte i menigheden

• Polemisk del: ’Alt i Kristus’ – ”dette forsøger vranglærerne at tage fra 
jer” – 2,1-23

• Formanende del: ’Alt i Kristus’ – ”Lev ud af jeres tro på og 
fællesskab med Kristus” - 3,1-4,6
– Et klart nej til ’det gamle liv’ – under syndens herredømme

– Et klart ja til ’det nye liv’ – under nådens, kærlighedens –> Jesu 
herredømme

• Afslutning – 4,7-18



Kol 1,12-23
Forløsningen ved Kristus

v12 Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de 
helliges arv i lyset. v13 Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i 
sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

v15 Han er den usynlige Guds billede,
al skabnings førstefødte.
v16 I ham blev alting skabt

i himlene og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
magter og myndigheder.
Ved ham og til ham er alting skabt.
v17 Han er forud for alt,

og alt består ved ham.
v18 Han er hoved for legemet, kirken.

Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle 
være den første. v19 For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig 
v20 og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte 
fred ved hans blod på korset.

v21 Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde 
gerninger, v22 har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at 
føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, v23 hvis I da 
forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det 
evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under 
himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.



Kol 1,12-23
Forløsningen ved Kristus

v12 Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de 
helliges arv i lyset. v13 Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i 
sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.
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evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under 
himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.





Friheden i Kristus (Kol 1,12-14)

• Gud har – i Kristus - befriet mig fra 
syndens, dødens og djævelens magt 
til at skille mig fra Gud

• Gud har – i Kristus - forløst mig; gjort 
mig fri

• Gud har – i Kristus – ‘plantet mig’ i 
nådens store hav                                
-> ‘i syndsforladelsens rige’

• Guds nåde og kærlighed til mig 
skaber forandringen

• Guds praktiserer sin betingelsesløse
nåde over for mig ved at ’proppe mig 
ind i Jesu frelse’ 

‘Jeg kan boltre mig 

i nådens hav’



Kol 1,12-23
Forløsningen ved Kristus

v12 Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de 
helliges arv i lyset. v13 Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i 
sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

v15 Han er den usynlige Guds billede,
al skabnings førstefødte.
v16 I ham blev alting skabt

i himlene og på jorden,
det synlige og det usynlige,
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magter og myndigheder.
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være den første. v19 For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage 
bolig v20 og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at 
stifte fred ved hans blod på korset.

v21 Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde 
gerninger, v22 har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at 
føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, v23 hvis I da 
forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det 
evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under 
himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.



Friheden i Kristus (Kol 1,12ff)

• Jeg er hos Jesus fri af at være 
usikker på, hvem og hvordan
Gud er i forhold til mig
– For Jesus har vist mig det!

• Gud har ‘i Kristus’ vist mig et 
tydeligt, forståeligt billede af, 
hvem og hvordan Gud er for 
mig

• Jeg er hos Jesus fri af kun at 
skulle forholde mig til en 
usynlig Gud, som alene møder 
mig med ‘ord’

• Jesus er ‘Livets ord’: Ordet, 
som blev ‘kød og tog bolig 
iblandt os’ (Joh 1,1ff)



• Hele Guddomsfylden 

bor ‘i Kristus’

• Jeg er ‘i Kristus’ med 

hele mit liv



Kol 1,12-23
Forløsningen ved Kristus

v12 Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de 
helliges arv i lyset. v13 Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i 
sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.

v15 Han er den usynlige Guds billede,
al skabnings førstefødte.
v16 I ham blev alting skabt

i himlene og på jorden,
det synlige og det usynlige,
troner og herskere,
magter og myndigheder.
Ved ham og til ham er alting skabt.
v17 Han er forud for alt,

og alt består ved ham.
v18 Han er hoved for legemet, kirken.

Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle 
være den første. v19 For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig 
v20 og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte 
fred ved hans blod på korset.

v21 Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde 
gerninger, v22 har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at 
føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, v23 hvis I da 
forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det 
evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under 
himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.



Friheden i Kristus – (Kol 1,18-23)

• ”Gud besluttede … ved ham 
(Jesus) at forsone alt med 
sig, på jorden som i himlene, 
ved at stifte fred ved blodet 
på korset” (Kol 1,20)

• ”Hvis altså sønnen får gjort 
jer frie, skal I være virkelig 
frie”. (Joh 8,36)

– Frihed fra dommen

– Frihed fra den ubærlige skyld

– Frihed fra at være under Guds 
vrede

– Frihed – i Nådens frie luft


