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Het kamp is nog niet begonnen, en toch krijg je al een boekje opgestuurd. Wat moet je daar 
eigenlijk mee? 

Super dat je mee gaat en alvast veel zin maakt om 
straks een fijne en gezellige tijd op het kamp te 
hebben!  
Wat we op gezinskamp ook heel belangrijk vinden is 
Bijbelstudie. Daarom krijg je dit boekje ruim van te 
voren door de leider van je groepje opgestuurd. 
Het is de bedoeling dat je thuis de Bijbelgedeelten 
en de leesgedeelten in het boekje voorbereid. Dat 
mag je alleen doen, maar natuurlijk ook met je 
vader of moeder.  

 
De vragen met een  kun je thuis al invullen. 

 

Op het kamp is er tijd voor je eigen stille tijd.  
Hoe kun je nu zelf het beste stille tijd houden?  
 

1. Rust! 
Zoek een rustige plek Word stil. 
 

2. Gebed! 
Bid om de Heilige Geest, zodat je begrijpt wat je leest. En zodat je begrijpt wat de Heere 
tegen jou wil zeggen in dit Bijbelgedeelte. 
 

3. Lees! 
Lees (zachtjes hardop) een kort Bijbelgedeelte.  
Let op: 
- over wat/wie gaat het? 
- wat leer ik hier over de Heere Jezus? 
- wat leer ik over mijzelf? 
- welk vers vind ik belangrijk? 
- wat zegt de Heere tegen mij? 

Stap 3 kun je opschrijven in een boekje. Schrijf het Bijbelgedeelte er boven. 
 

4. Antwoord! 
Wat wil ik nu tegen de Heere God zeggen? Of aan Hem vragen. 
 

5. Leer! 
Als je tijd over hebt, leer een tekst uit je hoofd. Je kunt hem aanstrepen in je bijbel.  

Bid om Gods zegen! 

Zegen het kamp, 

leer ons meer van Wie U bent 

en wat U van ons vraagt… 

Kom met Uw Geest  

op het kamp… 
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Schrijver Paulus. Ook Timotheüs was erbij toen Paulus deze brief schreef. 
Geleerden denken dat Paulus deze brief schreef toen hij gevangen zat 
in Rome. Hij heeft toen ook de brieven Efeze, Filippenzen en Filemon 
geschreven. Tychikus en de bekeerde slaaf Onesimus bezorgen de brief 
in Kolosse. 

  
Wanneer De brief is waarschijnlijk geschreven in 60 of 61 na Christus. 
 
 
 
 
 
 
 
 Plaats De gemeente van Kolosse lag in Klein-Azië, in het vruchtbare Lycusdal. 

De stad was vroeger heel belangrijk, beroemd om zijn glanzende 
zwarte wol. Maar in de tijd van Paulus was Kolosse al in verval en niet 
meer belangrijk, doordat de buursteden Laodicea en Hiërapolis steeds 
groter werden en handel naar zich toetrokken. 
Paulus is zelf nooit in Kolosse geweest. De gemeente van Kolosse is 
gesticht door Epafras.  
Paulus zegt dat de brief ook moet voorgelezen worden in de 
buurgemeente Laodicea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel Paulus wil laten zien dat Christus Koning, Heer en Zaligmaker is. Hij 

waarschuwt tegen dwaalleraars die de christenen af willen leiden van 
hun Redder. 
Als je bij Hem hoort, dan ben je volmaakt in Hem. Je wilt op Hem gaan 
lijken. 

 

  

Dood, opstanding 

en hemelvaart van 

Jezus 

Brief aan Kolossenzen 

geschreven  
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Gelukkig en rijk worden.  
Wie wil dat nou niet? 
De brief aan de Kolossenzen gaat 
over de grootste Schat die er 
bestaat: Christus! In Hem vind je 
geluk en rijkdom die eeuwig 
duurt.  
Deze hemelse Schat kun je op 
aarde al vinden, omdat Jezus Zelf 
op de schatkaart heeft 
geschreven: wie zoekt die vindt! 
 
 

Ga je mee op zoek naar de Schat? 
 
 
Christus 
In deze brief wordt Jezus vaak ‘Christus’ 
genoemd.  

o Christus (Grieks) is hetzelfde als  
> Messias (Hebreeuws) of  
> Gezalfde (Nederlands).  

 
 
Onze Heere Jezus is door God de Vader gezalfd tot 

 Profeet - Hij is wijs en leert ons wat nodig is in dit leven 

 Priester - Hij offert Zichzelf voor onze zonden 

 Koning - Hij beschermt ons tegen gevaarlijke vijanden en leidt ons 
 

Iedere dag ontdek je steeds meer van Wie Christus is en wat Hij geeft!  

Om Hem meer en meer te kennen, lief te hebben en te loven!
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Wat is het leuk berichtjes te krijgen. Een appje, een mail. Of een kaart. Of een échte, 
handgeschreven brief! 
Deze week gaan we met elkaar een brief van 2000 jaar geleden lezen. Ehm… mag jij hem wel 
openmaken? 
 

Afzenders, geadresseerden, groet  
1  Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, en Timotheüs, de broeder,  
2  aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn:  genade zij u en vrede 
van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.  

1. Is deze post voor jou? Laten we eens even kijken (vers 1).  
Van: ___________________________ en _________________________ 
Aan: ______________________________________________ in _______________ 

2. Staat jouw naam op ‘de envelop?’ Ja/ Nee 
Is deze brief dan wel voor jou? 

 

3. “Hoi!” 
Hoe begroet jij iemand? Met hoi, hallo of goeiemorgen? 
Zet een streep onder de groet van Paulus en Timotheüs.  
Wow… dat is een prachtige begroeting! Het is eigenlijk een wens…  
Deze morgen zit je voor ’t eerst bij elkaar in het Bijbelstudiegroepje.  
Hoe wil jij de ander begroeten? Wat wil je hem of haar wensen? Doe het maar! 
Onderstaande woorden kun je daar eventueel bij gebruiken 
 
Zegen Vrede Liefde 

Geluk Hoop Geloof 

Genade Jezus Leven 

God Vader Heilige Geest 
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Dankzegging voor geloof, liefde en hoop in de gemeente  
3 Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus 
altijd wanneer wij voor u bidden,  
4  omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus  
en van de liefde die u hebt voor alle heiligen,  
5  vanwege de hoop  die voor u is weggelegd in de hemelen. 
Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. 

4. Bedank jij mensen vaak? Waarvoor? 
Nee, want ___________________________________________________________ 
Ja voor ______________________________________________________________ 
 

5. Dank je God vaak? Waarvoor? 
Nee, want ___________________________________________________________ 
Ja voor ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

6. God roept ons om dankbaar te leven. Wat kun je er blij van worden als iemand jou 
bedankt… Waarom is het zo lastig om elkaar te bedanken? En waarom vinden we 
Gód danken zo moeilijk? 
Bedank vandaag iemand op het kamp. Bespreek met elkaar wanneer je dat 
bijvoorbeeld kunt doen. En hoe. 
 

 

Ooit een knikker gezaaid?  Tja… na een jaar kun je ‘m weer opgraven. En er 
groeit geen knikkerboompje in je tuin… 
 

Neem dan een tarwekorrel! In goede grond gezaaid, bij genoeg licht en water gebeurt er iets 
heel bijzonders:  
 
in de tarwekorrel zit levens-kracht! 
 
Ook het Woord van God heeft 
levenskracht. Lees maar mee: 
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Evangelieverkondiging door Epafras  
6  Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld,  en het draagt vrucht zoals ook 
onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren 
kennen.   
7  Zo hebt u het ook geleerd van  Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een 
trouwe dienaar van Christus is.  
8  Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt.  

7. Paulus schrijft in vers 6: ‘Het Woord is al in de hele wereld bekend.’  
a. Zelfs nu zijn er nog plekken waar Gods Woord niet bekend is. Wat 

bedoelt hij? 
b. Verlang jij ernaar dat Gods Woord over de hele wereld bekend 

wordt? 
c. Wat doe jij om Zijn Woord bekend te maken? 

8. Wat voor ‘vrucht’ droeg het Woord van God in de gemeente van Kolosse? (vers 4 en 
5) 
“_______________ in _________________________ 
_______________ tot ________________________ 
Door de ___________  die in de hemel voor je bewaard wordt.“ 

 

9. Is Gods Woord in jouw leven gezaaid?  
Is het zaad ontkiemd? 
Waaraan kun je dat wel of niet merken? 

 

 

De Kolossenzen hebben Jezus Christus leren kennen.  
Daar heeft Paulus voor gedankt. 
Maar nu is het nog niet klaar…  
Het leven met Christus begint juist!  
De plant in hun hart moet blijven groeien en bloeien! 
  



13-14 jaar. Bijbelstudieboekje    pg. 8 
 

Voorbede om bevestiging in het geloof  
 9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te 
bidden en te smeken:   
 - dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en  geestelijk 
 inzicht,  
10 -  zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig,  
 - Hem in alles behaagt,  
 - in elk goed werk vrucht draagt  
 - en groeit in de kennis van God,  
11 - terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn 
 heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. 

10. Waar bidt Paulus om? Schrijf het in je eigen woorden op. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

11. Bespreek met elkaar: waar bid jij meestal voor? 
Lijkt jouw gebed op dat van Paulus? 
 

12. Zet een streepje (in het Bijbelgedeelte) bij welk gebed 
jij het meest belangrijk vindt voor jezelf. Schrijf het 
gebed in de lege handen.  
Bid met en voor elkaar! 

 

13. Wat leer je over dit gebed voor je 
eigen gebedsleven? 
 

14. Bid jij ook wel eens voor andere 
m
e
n
sen? Wat vraag je dan?  

 

 



13-14 jaar. Bijbelstudieboekje    pg. 9 
 

  

Een Koningskind, een prins of prinses. Je ziet ze regelmatig in het 
nieuws of in films. Misschien heb jij er toen je jong was ook wel eens 
van gedroomd om prinses te zijn, met diamanten en mooie jurken. Of 
zo’n prins die al vechtend zijn schatkamers vult of juist leegmaakt om 
alle legers te betalen. Misschien droom je nu zelfs wel van de prins op 
het witte paard.  
Blijft dat een droom of wordt het werkelijkheid?  
 

 

Gisteren lazen we in vers 9 dat Paulus niet ophield met bidden 
en smeken voor de Kolossenzen. Vandaag zien we dat Paulus 
verder schrijft vanuit dat stukje. En gelijk zien we een van de 
diamanten uit de schatkamer.  
 

12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de 
erfenis van de heiligen in het licht. 
 13  Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van 
de Zoon van Zijn liefde. 
 14 In Hem hebben wij de verlossing,  door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 

1. a. Welke diamant noemt Paulus hier?  
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

2. Wat heeft dit te maken met 1 Korinthe 15: 50? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Hé, wat een opvallende tegenstelling in vers 12 en 13. Wat kan je hier over zeggen? 
(Gebruik eventueel Handelingen 26:18) 
Hoe zie jij deze tegenstelling in jouw leven? 
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4. Lees vers 13, wat voor een beeld krijg je hier van de Koningszoon? Klopt het met het 
beeld wat je van Jezus hebt? 

 

5. Als je een foto van God zou maken, hoe zou die er dan uitzien? 
 

‘Een aantal jaren geleden maakte de evangelist Peter Scheele een programma voor de 
EO waarin hij op een prikkelende manier het winkelend publiek aansprak. Hij vroeg of 
hij van voorbijgangers een foto mocht maken. Als een echte fotograaf stond hij achter 
zijn statief, praatte met voorbijgangers en vroeg tussen neus en lippen door; “als u een 
foto van God zou mogen maken, hoe zou die er dan uitzien?”. De antwoorden kwamen 
neer op iets als “verblindend licht” of “helder wit”. Vervolgens las Peter Scheele met 
die voorbijgangers Kolossenzen 1 : 15. “Hij is het beeld van de onzichtbare God”. Het 
beeld, de foto van God, is Jezus!’ Uit Kolossenzen, H.Overeem, blz. 31/32’ 

 

6. In Jezus krijgen wij eigenlijk een foto van God te zien. Deze foto krijgt meer kleur in 
vers 16 en 17. Wie is deze Koningszoon? 

 

15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God,  de Eerstgeborene van heel de schepping. 
 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen 
zijn door Hem en voor Hem geschapen. 
 17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 
 

7. Dat klinkt bijzonder: Christus was er voordat wij er waren. En alle dingen zijn door en 
vóór Hem geschapen. Heb je daar weleens over nagedacht? 

 

8. Schrijf op een post-it een antwoord op de vraag: ‘Waarvoor leef ik eigenlijk?’  
 

 

9. Wat betekent het voor jou dat alle dingen voor Christus geschapen zijn? Zoals 
bijvoorbeeld de overheid? 
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18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, 
Die het begin is,  de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de 
Eerste zou zijn. 
 19 Want het heeft de Vader behaagd dat  in Hem heel de volheid 
wonen zou, 
 20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door  
vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de 
dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. 

10. Dit stukje heeft nog geen titel, welke titel zou jij het geven en waarom? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

11. Probeer vers 20 eens in eigen woorden op te schrijven.  
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

12. Wat heeft dit te maken met 1 Korinthe 15: 50? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

13. Wat zou het betekenen dat Hij het hoofd is van het lichaam? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

14. Wat heeft dit te maken met 1 Korinthe 15: 50? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

15. Voor welke Koning heb jij meer respect, bij wie zou jij willen horen? Voor een Koning 
zoals in vers 16, aan wie alle dingen onderworpen zijn of voor een Koning zoals in 
vers 20, met een kroon van doornen? Of maakt dat niet uit? 
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21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte 
daden, nu ook verzoend, 
 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood,  om u heilig en smetteloos en onberispelijk 
voor Zich te plaatsen, 
 23 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de 
hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder 
de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. 

 

16. Wat is dat geloof precies? Lees ‘Hebr. 11:1; Rom. 4:18-21, Jakobus 2:19; 2 Kor. 4:12, 
13; Gal. 3:11 Hebr. 10:38 en Joh. 6:29’ 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

17. Wat heeft dit te maken met 1 Korinthe 15: 50? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

18. Paulus kijkt in vers 21 weer terug naar vers 13. En  weer zie je zo’n tegenstelling. 
Alleen lijkt het alsof er nu een voorwaarde bijkomt: ‘als u tenminste in het geloof 
blijft.’ Is het ook een voorwaarde denk jij? 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
  

19. Hoe hangt dit geloof samen met Hebreeën 4:16? 
Ken jij dit geloof? Wat heb jij nodig om in dat geloof te 
blijven?  
Het thema van vandaag is ‘Koningskind’. Wat betekent 
dat voor jou en voor jouw eigenwaarde? 

 

20. Bid met elkaar voor de punten die jullie net genoemd hebben.  
 

21. Welk lied vind jij het best passen bij dit gedeelte? En waarom? 
 

Lied 44: ‘Geprezen zij de Heer’ 
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Lied 47: ‘Gij zijt waardig’ 
Lied 106: ‘Jezus is Koning en Heer’ 
Lied 205: ‘Wie zijn het die daar komen?’ 
Lied 216: ‘Zo lief had God de Vader ons’ 

 

Wat leerde je in deze Bijbelstudie over 
wat Christus geeft of Wie Christus is? 
Welke schatten vond je?  
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Iets geven voor de goede zaak, wie doet het niet? We geven geld aan een goed doel, we 
doen vrijwilligerswerk. Je verdient er niets mee. Toch wordt je er blij van, zelfs al heeft het je 
veel tijd gekost of al was het iets dat je helemaal niet fijn vond, toch? 

 Wat doe jij voor een ander zonder er iets voor terug te krijgen?
Waarom geeft het je voldoening? Hoe zit dat eigenlijk? 
 

Lijden en taak van Paulus 
24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de 
verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente. 
25 Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij 
met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,

2. Ook Paulus geeft iets voor de goede zaak. Wat is het? 
____________________________________________________________ 

3. Welk doel heeft hij ermee? 
____________________________________________________________ 

4. In vers 25 spreekt hij erover dat hij er een dienaar van geworden is. Wat is het 
verschil met ‘af en toe iets vervelends voor de ander over hebben’? 
____________________________________________________________ 
 

Kun je begrijpen dat Paulus blij is met het pijn en het lijden dat hij heeft omwille van zijn 
geloof? Hoe zou jij daar mee omgaan? Of… misschien ervaar je dit al wel eens. Wanneer? 
Geeft het jou ook blijdschap? Anderen het Evangelie vertellen: zie je dit als levenstaak of 
meer iets voor ‘af en toe tussendoor’? 
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Paulus weet dat lijden bij het christenzijn hoort en hij heeft het er graag voor over. Ook 
vandaag lijden er duizenden christenen omwille van de naam van Jezus. Jezus Zelf zegt ons 
dat het zelfs een speciaal voorrecht voor ons is als we mógen lijden omwille van Hem…! 

5. Onderstreep in de volgende teksten alle uitspraken over het voorrecht van 
vervolging, woorden die blijdschap om vervolging aangeven of zeggen dat vervolging 
bij het christen-zijn hoort. 

 

Luk. 6: 22 Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden 
en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 
 
Johannes 15:18-21 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. (…) Als 
zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; (…) Maar al deze dingen zullen zij u 
aandoen omwille van Mijn Naam, 
 
Rom. 8:17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: (…) wanneer wij althans met 
Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
 
1 Pet. 2:19-20 Wat dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die 
hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. (…) Maar als u het geduldig verdraagt wanneer 
u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. 
 
1 Pet. 4:14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want 
de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. 

6. Bekijk de kaart. In welke landen is de christenvervolging het hevigst? 
 Voor welk land wil je vandaag bidden? 
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Geheimen, wie heeft ze niet? Leuke geheimen, spannende geheimen, verdrietige geheimen, 
een geheim waar niemand van weet… God heeft ook een geheim en… Paulus heeft het 
ontdekt! Mag jij het ook weten of is het nog geheim voor je? 
 

26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu 
geopenbaard is aan Zijn heiligen. 
27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit 
geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op heerlijkheid. 
28 Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in 
alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. 

7. De antwoorden staan in het Bijbelgedeelte hierboven. Onderstreep ze. 
a. Hoe lang bestaat het geheim al? 
b. Is het nog steeds een geheim of is het al bekend? 
c. Wie weten het geheim? 
d. Wat is het geheim? 
e. Op welke manier wordt het geheim bekendgemaakt? 
f. Waarom is het belangrijk dat elk mens van het geheim weet? 
 

8. Wat betekent het voor jou dat je de boodschap van genade door Jezus Christus kent? 
Vind je het gewoon dat jij de Bijbel kent, ben je er blij mee? Op welke manier maak jij 
het ‘geheim’ aan andere bekend? Doe je dat wel eens? Wat vind je hierbij moeilijk? 
Wat doe je als de ander niet luisteren wilt / jou niet gelooft? Vertel elkaar er iets 
over. 

 

9. Denk aan mensen in jouw omgeving die de Bijbel niet kennen / niet in de Heere Jezus 
geloven. Neem er 3 in gedachten. Noteer hun naam hieronder. Bedenk wat je 
komende dagen voor deze mensen kunt doen. Schrijf dat in steekwoorden achter 
hun naam. Overleg met je groepsgenoot hoe je zo concreet mogelijk kunt zijn. 
 

Naam: Dit wil ik voor deze persoon doen: 
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10. We spelen het spel ‘handje drukken’. Speel in tweetallen. De winnaar gaat door met 
de volgende tegenstander. Wie blijft over als krachtpatser?! 

11. Voor welke zaken heb jij de afgelopen tijd je uiterste best gedaan? Zet een kring om 
het woord dat erbij hoort. Praat er samen over: op welke manier spande jij je in, heb 
je je uiterste best gedaan, heb je er alles voor over gehad? 

 
sport – school – vriendschap – geloof – zorgen voor een ander – sparen – anders…  

 

29 Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij 
werkzaam is.  
1 Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea 
zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levende lijve hebben gezien, 
2 opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de 
rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren 
kennen van God, en van de Vader en van Christus, 
3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. 

12. Kijk terug in de tekst. Beantwoord de volgende drie vragen door de antwoorden in de 
tekst te onderstrepen met drie verschillende kleuren. Let op: bij elke vraag horen 
meerdere antwoorden! 
1. Voor wie spant Paulus zich in, strijdt hij? 
2. Welk doel wil Paulus met zijn inspanning bereiken? 
3. Wat zegt Paulus hier over Christus? 
 

13. Vergelijk jouw inspanningen van de afgelopen tijd met die van Paulus. Zie je 
overeenkomsten en verschillen?  
Vergelijk Paulus’ inspanningen met het leven van Jezus. Wat zie je? 
Ben je net als Paulus verlangend naar de schatten van God? Wil je ze uitdelen, ook al 
brengt dat lijden met zich mee? 
Paulus lijdt pijn, zit gevangen voor het goede doel. Zou jij dat er voor over hebben? 
Met welk lijden kun jij te maken krijgen als je wilt uitkomen voor Jezus? 
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Wat leerde je in deze Bijbelstudie  
over wat Christus geeft of  
Wie Christus is?  
Welke schatten vond je?  
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Het is vast weleens gebeurd dat iemand je de weg heeft gewezen. Het is fijn als iemand dat 
doet, maar stel je voor dat iemand de verkeerde weg wijst. Hij stuurt je niet via het fietspad, 
maar via de autosnelweg. Dat is wel snel, maar toch heel gevaarlijk.  
De gemeente van Kolosse wordt door Paulus gewaarschuwd om zich niet op een dwaalspoor 
te laten brengen door mensen uit de gemeente die een ander Evangelie vertellen. Het klinkt 
mooi, maar de kern ontbreekt. Weet jij wat wordt bedoeld met de kern van het Evangelie?  
 

4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.          
5. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de 
goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.         
 6. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,        
7. geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; 
wees daarin overvloedig met dankzegging.  
8. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, 
volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.  
9. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.  
10. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 

 In vers 4 zegt Paulus ‘En dit zeg ik’. Wat bedoelt Paulus daarmee? Denk aan de 
bijbelstudie van gisteren. 

2. Paulus schrijft aan de gemeente Kolosse dat hij blij wordt van de goede orde en de 
vastheid van het geloof in Christus (vs. 5).  

 Beantwoord deze vraag thuis of tijdens de Bijbelstudie, maar bespreek ook met 
 elkaar  waarom je blij wordt van het geloof van iemand anders. 
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________ 
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3. a. Ken jij iemand in je omgeving waarbij je ook blij wordt van zijn of haar geloof in 
Jezus Christus? 
_____________________________________________________________________ 
 

b. Wat valt je op bij die persoon? 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 

4. Lees vers 6 nog een keer! Heb jij Christus Jezus de Heere al aangenomen? 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
5. Welke opdrachten geeft Paulus in vers 6 en 7? 

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________ 

 
6. Vind je dat moeilijk? En waarom? 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 

7. Wandelen met een God die je niet kunt zien 

 

8. In vers 7 geeft Paulus twee beelden over hoe 
we in Hem kunnen wandelen: een beeld van een 
__________ en een beeld van een __________.  

9. Lees Mattheus 7 : 24 -27. Als je je huis op de rots bouwt, wat doe je dan wel of wat 
doe je dan niet? Omcirkel wat je doet wanneer je jouw huis op de rots bouwt. 

 

Voor God uitkomen Niets van God aantrekken 

Denken God bestaat niet Steeds meer willen hebben 

God om raad vragen Bijbelstudie doen 

Mijn eigen zin doen De ander liefhebben 

God voor alles bedanken Alles zelf uitzoeken 

Mijzelf het belangrijkst vinden God liefhebben 

Op God vertrouwen Op mijzelf vertrouwen 

 
10. Bedenk met elkaar wat je kan doen om wat je hierboven hebt omcirkeld, op kamp al 

in praktijk te brengen. 
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11. Bespreek met elkaar de volgende stelling: Ben je het daarmee eens of oneens? 
 

‘Als we Jezus Christus kennen hoeven we ons niet verder te verdiepen in 
ander godsdiensten, sekten of onbijbelse theorieën’ 

 
12. In vers 10 staat dat Christus het hoofd is geworden van iedere overheid en macht. 

Waarom is dat voor ons een bemoediging? 
 

 

11. In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door 
het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. 
12. U ben immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, 
door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.  
13. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, 
samen met Hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven, 14. en het 
handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen 
tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te 
nagelen. 
15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en 
daardoor over hen getriomfeerd. 

 Bespreek vers 11 tot en met 13 met elkaar aan de hand van de 
volgende vragen.

- Wat wordt bedoeld met het uittrekken van het lichaam van de 
zonden van het vlees? 

- Wat wordt bedoeld met de besnijdenis van Christus?  

- Vers 12 gaat over ‘de doop’. Waar is de doop een teken van? 
- Geloof je dat God al jouw zonde heeft vergeven als je met hem 

levend gemaakt ben? 
 

14. Lees vers 14. Schrijf voor jezelf op welke concrete zonden aan het kruis moet worden 
genageld. 
_________________________________________________________________ 

15. Kies één concrete zonde uit opdracht 10 uit en spijker deze aan het kruis. 
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16. Bid met elkaar of in kleine groepjes of God deze zonden wil vergeven. Al hoef je daar 
niet aan te twijfelen, lees ander vers 13 nog eens. 

 

 

16. Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, 
een nieuwe maan of de sabbatten. 
17. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van 
Christus. 
18. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en 
engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn 
vleselijk denken, 
19. en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen 
voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt.  
20. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat 
u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen  
21. als: Pak niet, proef niet en raak niet aan? 
22. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de 
geboden en leringen van de mensen. 
23. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en 
nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot 
verzadiging van het vlees.  

17. Lees vers 16 en 17 en vul de ontbrekende woorden in. 

 “Laat dus niemand u veroordelen inzake _____________ of _____________ , of op 

 het punt van een ___________, een _____________ of de _____________. Deze 

 zaken zijn een ____________van de ____________ dingen, maar het lichaam is van 

 ___________.  

 
 

18. Paulus zegt in vers 18 ‘laat u niet de prijs ontzeggen’. Welke prijs bedoelt Paulus hier? 
 _____________________________________________________________________ 
 
19. Wie hebben de zelfbedachte regels bedacht en wat is het doel van deze regels? 
 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 
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20. Een woordzoeker voor 
als er nog tijd over is. 
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De Kolossenzen zijn gestorven. Hun leven is nu één en al Christus, gericht op de eeuwige 
toekomst. Wij leven nog hier op aarde in een gebroken wereld. Daarom heeft Paulus ons 
aanwijzingen gegeven om hier op aarde te leven met onze ziel dicht bij God. Heel praktisch 
legt Paulus uit wat het voor het dagelijkse leven betekent om de dingen te zoeken die boven 
zijn. 
Gericht zijn op de hemel, waar Christus is… is dat voor jou praktijk? Of zeul je nog zoveel van 
het oude mee?  
 

 

Wat voor Christen ben jij? Durf jij je christen te noemen? Heb je Hem lief? Zoek je Hem, Hij 
die in de hemel woont en jou kent? Parttime christenen bestaan niet. De Bijbel lezen en naar 
de kerk gaan is niet zo moeilijk, maar God vraagt meer. Overgave aan Hem, de dingen 
zoeken die boven zijn. Je leven dient in het licht van Christus te zijn.  

 

1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  waar Christus is, 
Die aan de rechterhand van God zit. 
2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 
3. want u bent gestorven en uw leven is met Christus  verborgen in God. 
4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. 

 

1. Ben jij opgewekt uit de dood 
(de zonden) met (door) de 
Heere Jezus?  
 

2. Wat wordt bedoeld met 
geopenbaard worden in 
heerlijkheid? Vs 4. 
_____________________________________________________________________ 

 

3. Hoe stel jij de hemel voor?  
_____________________________________________________________________ 
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4. Lees vers 3 eens goed. Er staat verborgen in God. Hoe ziet God jou? Wie heb je nodig 
om geborgen te zijn? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

5. Wie ben jij in de kerk / dagelijks leven?  
 
o Toeschouwer 
o Hemelburger 
o Arbeider 
o Worstelaar 
o Levensgenieter 
o Stoorzender 
o Meelever 
o Slaaf 

o Volgeling  
o Criticus  
o Hoofdrolspeler 
o Zoeker 
o Student 
o ______________ 
 

 

 

Wat leeft er in je hart? Als je een burger bent geworden van het rijk van God, ga je steeds 
meer op je Schepper lijken. Maar ben je dan helemaal volmaakt? Nee, lees hieronder maar. 
Elke keer moeten we vernieuwd worden. De wereld krijgt minder waarde, want de Heere 
Jezus wordt belangrijker, ja alles in je leven.  
 

5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid,  hartstocht, kwade begeerte, 
en de hebzucht,  die afgoderij is. 
6. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.  
7. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 
8. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke 
taal uit uw mond. 
9. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, 
10. en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis,  overeenkomstig 
het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 
11. Daarbij  is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth,  
slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 

6. Schrijf naast onder de old man/de oude mens de eigenschappen die daarbij horen en 
aan de andere kant de kenmerken van een vernieuwd mens, een volgeling van 
Christus. 
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___________       _____________ 
 
___________              _____________                                                                              

__________      ____________ 

 

7. Welke zonden vanuit vers 5-9 herken je in je eigen leven? Welke zonden moet jij 
doden? Hoe kan dat? 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

Hoe herken je bij andere mensen dat Christus in hun hart leeft? 
Wat leer je van hen? Leeft Jezus in jouw hart of twijfel je? Lees 
met elkaar Romeinen 7:14-26. Denk met elkaar na over de 
inwendige strijd. Ken je die ook?  
 

 

Hoe leeft een hemelburger op deze aarde? Hoe kan Christus leven in ons? Wat past daarbij 
en wat niet? Hoe ziet die hemelse kleding eruit? 
 

12. Kleedt u zich dan,  als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens 
van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 
13. Verdraag elkaar  en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht 
heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 
14.  En kleedt u zich boven alles met de liefde, die  de band van de volmaaktheid is. 
15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen 
bent; en wees dankbaar. 
16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;  onderwijs elkaar 
en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere 
met dank in uw hart. 
17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere 
Jezus,  terwijl u God en de Vader dankt door Hem. 
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8. Opvallend is dat Paulus in dit stukje 7 keer iets opschrijft in de strekking van “voor de 
Heere”. Wat zou de betekenis daarvan zijn? Wat betekent dat voor jouw leven 
vandaag? Wat doe jij voor de Heere? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

9. Het is net of we les krijgen van Paulus? Wanneer vind jij het moeilijk om kritiek te 
ontvangen? Wat doet dat met jou? 

______________________________________________________________ 

  

10. Omcirkel de woorden van dit hoofdstuk die je moeilijk vindt met oranje. Heb je daar 
hulp bij nodig? Durf je daarom te vragen? 
 

11. Dicht bij de Heere leven is niet makkelijk. Hoe kun je jezelf aansporen om dat te 
doen?  

 Maak een mooie fotokaart, handletter een aansprekend bijbelbedeelte en gebruik 
 deze als achtergrond op je mobiel of hang een mooie handletterkaart met bijbeltekst 
 of aans prekende woorden op boven je bed. 

s = nk l = r   g = h   t = d 
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Bij welke kledingstuk/accessoire, past welke Bijbeltekst? 

 
1. Mattheus 5:40  
2. Mattheus 10:10  
3. Mattheus 22:12  
4. Handelingen 7:33  
5. Lukas 6:29  
6. Lukas 24:53  
7. Spreuken 8: 11, 21  
8. Kolossenzen 3:14 
9. Jesaja 61:10  
10. Efeze 6:17 
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In veel brieven geeft Paulus tips hoe je moet leven volgens Gods Woord. Da’s toch niet te 
doen! ….. Of toch wel? Hoe dan? Waarom eigenlijk? Krijgen christenen hier op aarde een 
opleiding tot hemelburger?  
 

18. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.  
19. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. 
20. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere. 
21. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. 
22. Slaven, wees in alles uw aardse heren  gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen 
te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God.  
23. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, 
24. in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u 
dient de Heere Christus. 
25. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen 
aanzien des persoons. 
 

Hoofdstuk 4 

1. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat 

ook u een Heere hebt in de hemelen. 

 

Een aantal teksten ter vergelijking: Ef.5:25, Ex. 20:12, Ef.6: , Tit.2: 9-10. 
 

Wat vraagt God van jou in het gezin/de omgeving waarin je leeft? Wat vind je moeilijk? 

Wat is onderdanigheid? Is dat hetzelfde als gehoorzaamheid? Vind jij het 
moeilijk om gehoorzaam 
te zijn? Wat vraagt God 
van jou?  

Wat erf je van de Heere? 
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Vind jij bidden en danken ook zo belangrijk? Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen? 
Paulus is er helemaal zeker van dat bidden helpt. En jij?  
 

 

 2. Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. 
 3. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het 

geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, 
 4. opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. 
 5. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn,  en buit de geschikte tijd uit.  
 6. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u 

iedereen moet antwoorden.  

 

1. Welk vers uit dit gedeelte spreekt jou het meeste aan? Arceer deze en leg uit 
waarom. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
2. Waarom is het belangrijk om in je gebed te danken en waakzaam te zijn? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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3. Teken hoe jouw gebed tot God vaak eruit ziet. Zoals in de bovenstaande plaatjes of 
anders? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Over welke deur heeft Paulus het in dit gedeelte?  
_____________________________________________________________________ 

 
5. Met het geheimenis van Christus wordt bedoeld (Efeze 1:9) Vink de juiste 

antwoorden aan. 
o Omdat Paulus werd vervolgd voor zijn geloof in Christus, noemde hij Christus het 

geheim 
o De wil van God voor deze wereld 
o Omdat het bij weinig mensen bekend is 
o Omdat we de Heilige Geest nodig hebben die ons Christus laat kennen 

 
6. Wie zijn hen die buiten zijn? 

_____________________________________________________________________ 
 
7. Wat wordt bedoeld met zout in vers 6?  

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

Johannes 17:21-22 

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook 

voor hen die door hun woord in Mij geloven 

zullen. Opdat zij allen EEN zullen zijn, opdat 

de wereld zal geloven, dat U Mij gezonden 

hebt 
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8. Praat met elkaar over de volgende vragen:  
 

 Hoe kun je in wijsheid wandelen in de wereld? 
Wat/Wie zou je kunnen helpen?  

 Met welke problemen heb jij te maken in je christen-
zijn?  

 Herken je het strijden in je gebeden?  

 Heb jij weleens ervaren dat God de deur van het 
Woord opende?  

 Wat zeg jij in deze wereld? (vs 6) 

 

 

Hoe kun je God en je naasten dienen? Wil jij dat wel? En….hoe zit het met jouw geliefde 
broers en zussen? 

 

7 Al mijn omstandigheden zal Tychikus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en 
mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. 

8 Hem heb ik met dit doel naar u toe gestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en 
uw hart zou bemoedigen, 

9 met  Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er een van u is; zij zullen u alles 
bekendmaken wat hier gebeurt. 

 
 Over Tychikus  wordt gesproken in de volgende bijbelteksten: 

- Handelingen 20 vers 4

- Efeze 6 vers 21 
- 2 Timotheüs 4 vers 12 

9. Wat valt je op in deze bijbelteksten die over Tychikus gaan? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

10. Er wordt over Onesimus gesproken in de brief van apostel __________ aan 
F___________ 

 
11. Hij is een __________ van Paulus 

o vervolger 
o mede-apostel  
o broer 
o knecht 
o slaaf
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Robert van de Kamp 

vandaag om 9:20 

Hey gast, 

Hoe gaat het met jou? Ik ben 

nu op gezinskamp. Het is hier  

…………  

Veel chille mensen ontmoet. 

Groeten van 

……………………… 

Hij is zo behulpzaam en zo 

wijs Kleer veel van hem hoe ik 

Jezus moet volgen.  En 

………..,  zij troost mij. Wil 

je tegen …………. zeggen dat 

hij door blijft gaan met 

……….. Ik maak mij zorgen 

om hem.  

12. Onesimus werd door Paulus naar de volgende gebieden gezonden  
Omcirkel de juiste woorden 
- Afrika / Azië (Handelingen 20)  

- Efeze / Pergamus (2 Timotheus 4)  
 

13. Waarom zendt Paulus Tychikus naar de inwoners van Kolosse?  
_____________________________________________________________________ 
 

14. Onesimus was:   
o een slaaf  
o kind van Filemon 
o een apostel  
o broer van Paulus 

 
15. Waarom was het zo bijzonder dat Paulus Onesimus 

de trouwe en geliefde broeder, 
noemt?_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

16. Waar heeft een gemeente (zoals Kolosse) behoefte aan? 
  Hoe spreek jij over je broers en zussen?  
  Kun je hen liefhebben ondanks hun tekortkomingen?   
  Waar kun jij hulp bij gebruiken? 
   Wat is onze taak voor de vervolgde christenen?  
 
  Extra: Slavernij 
  Wanneer ben je een slaaf? 
  Hoe denkt God over slavernij? 
  Noem een voorbeeld van slavernij in onze tijd.  
  Hoe ga jij daarmee om? 

 

 

De chat hiernaast kan misschien wel een berichtje van jou 
zijn aan een vriend of vriendin.  

 
17. Wie zou  jij willen groeten? Van wie heb jij veel 

dingen geleerd. Schrijf een bedankbriefje aan 
diegene. Draag hem/haar op in je gebeden.  
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Laten we nu kijken naar wat Paulus schrijft in zijn brief. 
 

10 Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en  Markus, de neef van Barnabas, over wie u 
opdrachten ontvangen hebt – als hij bij u komt, ontvang hem dan – 
 11 en Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigen van de besnijdenis die mijn 
medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn mij ook een vertroosting geweest.  
 12 Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in 
de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God. 
 13 Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, 
alsook voor hen die in Hiërapolis zijn. 
 14 Lukas, de arts, de geliefde, groet u, en Demas. 
 15 Groet de broeders die in Laodicea zijn, en Nymfas en de gemeente in zijn huis. 
 16 En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente 
van de Laodicenzen gelezen wordt, en dat ook u die uit Laodicea leest. 
 17 En zeg tegen Archippus: Let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die 
vervult. 
 18 Een eigenhandige groet van mij, Paulus.  Denk aan mijn gevangenschap.  De genade zij met 
u. Amen 
 

18. Wie is Epafras? Wat kun je over hem zeggen? Waar worstelt hij mee? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

19. Wat heb je nodig de toekomst in? Wie kan jou troosten? Hoe kun jij mensen 
troosten/voor hen bidden? Deel jij ook je leven met anderen? Vertel je hen over het 
werk van God (in jouw leven)? Paulus laatste regel in deze brief is een zegen. Vs 18. Wat 
zegt hij daar precies? 

 

20. Wie ben jij? Schrijf jouw gaven van God op 
een lijstje en breng het bij de Heere. Wat wil 
Hij dat je met die gaven doet? 
 

 
21. Wat was Laodicea voor gemeente? Lees 

Openbaring 3:14-22 Wat kun je daaruit 
leren? 

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



13-14 jaar. Bijbelstudieboekje    pg. 35 
 

 

 

 
 

22. Waar op deze wereldkaart moet het 
Evangelie nog gebracht worden? Zet een 
hartje op de plek waarvoor jij veel liefde 
ervaart. Voor welk land wil jij meer bidden?  

 

 
 
 
 


