Kolossenserbrevet - del 3
‘Jeg heles – i livet med Kristus’
v. Frank Kristensen

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

• Afslutning – 4,7-18

1. ”Hvordan bliver jeg frelst – retfærdiggjort
og forsonet med Gud?”
2. ”Hvordan skal livet leves – i frelsens
totale virkelighed – i fællesskabet med
Jesus – i hans fulde nåde?”

Tre vigtige formaningsvers
•

Kol 2,6: Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham,
rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har
lært det, overstrømmende i jeres tak.
• Hovedsagen: Gud har taget imod dig ‘i Kristus’ og du har taget
imod Kristus. Så lev i og ud af din tro på ham
(Identitet/selvforståelse)

•

Kol 2,20: Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor
underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden …
• Hovedsagen: Du er død med Kristus – død fra verdens magter
og lovens dom og krav (Identitet/selvforståelse)

•

Kol 3,1: Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der
hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.
• Hovedsagen. Du er oprejst med Kristus og lever et helt nyt liv i
troen på ham (Identitet/selvforståelse)

•

Rom 5,11: Sådan skal I se på jer selv: i er døde for synden, men
levende for Gud i Kristus Jesus

Mit liv som hund
- min dobbelte virkelighed:

• Hvad jeg er i ’min karriere • Hvad jeg er ’i Kristus’ – mit
liv i tro på Jesus (Kol 1,22;
som synder’ (Kødet, ’min
Kol 2,9-15; Rom 3,21-5,21
syndige natur’) (Kol 1,21;
– samt Rom 8)
Rom 1,18-3,29)

Kol 3,1-4
v1 Når I nu er oprejst med Kristus, så søg
det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder
ved Guds højre hånd. v2 Tænk på det, som
er i himlen, og ikke på det jordiske. v3 I er
jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i
Gud. v4 Når Kristus, jeres liv, bliver
åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret
sammen med ham i herlighed.

Kol 3,5-11
v5 Så lad da det jordiske i jer dø: utugt,
urenhed, lidenskaber og onde lyster, og
griskhed, for det er afgudsdyrkelse.
v6 Det nedkalder Guds vrede over
ulydighedens børn. v7 Den slags hengav også I
jer til, dengang I levede sådan. v8 Men nu skal
også I aflægge det alt sammen: vrede,
hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i
jeres mund. v9 Lyv ikke for hinanden, for I har
aflagt det gamle menneske med dets gerninger
v10 og iført jer det nye, som fornyes i sin
skabers billede til at have erkendelse. v11 Her
kommer det ikke an på at være græker og jøde,
omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri,
men Kristus er alt og i alle.

Kol 2,18-19
v18 Lad jeg ikke frakende sejrsprisen af
nogen, som går ind for falsk ydmyghed og
engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og
uden grund er indbildsk i sit verdslige sind
(den sorte hund!), v19 og som ikke holder
sig til ham (Kristus!), der er hovedet, og ud
fra hvem hele legemet (og dermed mig!),
støttet og sammenholdt af sener og led,
vokser Guds vækst.

Kol 3,5-11
v5 Så lad da det jordiske i jer dø: utugt,
urenhed, lidenskaber og onde lyster, og
griskhed, for det er afgudsdyrkelse.
v6 Det nedkalder Guds vrede over
ulydighedens børn. v7 Den slags hengav også I
jer til, dengang I levede sådan. v8 Men nu skal
også I aflægge det alt sammen: vrede,
hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i
jeres mund. v9 Lyv ikke for hinanden, for I har
aflagt det gamle menneske med dets gerninger
v10 og iført jer det nye, som fornyes i sin
skabers billede til at have erkendelse. v11 Her
kommer det ikke an på at være græker og jøde,
omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri,
men Kristus er alt og i alle.

Mine to virkeligheder
1. Jeg er – i min frelste, himmelske og
åndelige virkelighed - virkelig død for
synden – og helt levende for Gud i min
tro på Jesus og sammenfiltrethed med
ham.

2. Jeg er – i min jordiske virkelighed – i
en intens kampsituation – spændt ud
mellem den sorte og hvide hund i mit
liv

Kol 3,5-11
v5 Så lad da det jordiske i jer dø: utugt,
urenhed, lidenskaber og onde lyster, og
griskhed, for det er afgudsdyrkelse.
v6 Det nedkalder Guds vrede over
ulydighedens børn. v7 Den slags hengav også I
jer til, dengang I levede sådan. v8 Men nu skal
også I aflægge det alt sammen: vrede,
hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i
jeres mund. v9 Lyv ikke for hinanden, for I har
aflagt det gamle menneske med dets gerninger
v10 og iført jer det nye, som fornyes i sin
skabers billede til at have erkendelse. v11 Her
kommer det ikke an på at være græker og jøde,
omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri,
men Kristus er alt og i alle.

Helliggørelse/heling
– fra Guds side:

Den sorte hun skal dødes/
korsfæstes (Kol 3,1-17; Rom 6,6-14)
-> ‘Skal korsfæstes dagligt’

Den hvide hund skal vokse/
‘Kristus skal vinde skikkelse’
i mig (Kol 3,12-17; Rom 6,15-23)

