
Kolossenserbrevet - del 2

‘Jeg er helet – i 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 –> Jesus 
herredømme

• Afslutning – 4,7-18



Kol 2,6-10

v6 Når I nu har taget imod Kristus Jesus, 

Herren, så lev i ham, v7 rodfæstede i ham, 

opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I 

har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, 

at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, 

der bygger på menneskers overlevering, på 

verdens magter og ikke på Kristus. v9 For i 

ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, 

v10 og i ham, som er hoved for al magt og 

myndighed, er I blevet fyldt med den. 



Kol 2,9-12

v9 For i ham bor hele guddomsfylden i kød 
og blod, v10 og i ham, som er hoved for al 
magt og myndighed, er I blevet fyldt med 
den. v11 I ham blev I også omskåret, ikke 
med hånden, men ved at aflægge det 
syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, 
v12 da I blev begravet sammen med ham i 
dåben, og i den blev I også oprejst sammen 
med ham ved troen på Guds kraft, der 
oprejste ham fra de døde. 



Dåben – Guds pagt med dig

• Dåben – ‘en dødeopvækkelse’ – en åndelig 

genfødsel af dig (Jf. Joh 3,1ff)

– Du døde og blev begravet med Kristus – i dåben

– Du blev oprejst til liv med Kristus – i dåben

• Rom 6,11: Sådan skal I se på jer selv: I er 

døde for synden, men levende for Gud i 

Kristus Jesus



Dåben – ‘omskærelse’ til Kristus

• I den gamle pagt/Moses-pagten:

– Den fysiske omskærelse var et YDRE tegn på, at det 
omskårne drengebarn indlemmet i Guds pagt med 
Israel

– Den fysiske omskærelse var et YDRE vidnesbyrd om, 
at nu har Gud taget dette barn til sig – i nåde

• I den nye pagt/Jesus-pagten:

– Dåben skænker os ‘hjertets omskærelse’ – placerer 
os i ‘Jesus-pagten’ – placerer os ‘i Kristus’ – i nåde

– Korsets tegn for pande og bryst er et YDRE tegn på, 
at vi nu helt tilhører Kristus og har fuldstændig del i 
hans frelse



Kol 2,13-15

v13 Også jer, der var døde i jeres over 
trædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud 
levende sammen med ham, da han tilgav os 
vore overtrædelser. 

v14 Han slettede vort gældsbevis med alle 
dets bestemmelser imod os; han fjernede det 
ved at nagle det til korset; 

v15 han afvæbnede magterne og 
myndighederne, stillede dem offentligt til skue 
og førte dem i sit triumftog i Kristus.





Kol 2,16-23 – Advarsel mod menneskebud:

v16 Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad 
eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller 
sabbatter. v17 Det er kun en skygge af det, som skal 
komme, men legemet selv er Kristus. v18 Lad jer 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, v19 og som 
ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem 
hele legemet, støttet og sammenholdt af sener og led, 
vokser Guds vækst.

v20 Når I med Kristus er døde fra verdens magter, 
hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i 
verden: v21 Tag ikke, smag ikke, rør ikke! v22 — alt 
sammen noget, der skal bruges og forgå — det er kun 
menneskers påbud og lære. v23 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 tilfredsstillelse.



Kol 1,12-14

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 

(løgnens favntag) og flyttede os over i sin 

elskede søns rige (sandhedens rige); v14 i 

ham har vi forløsningen, syndernes 

forladelse.


