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Hoi! 
 

Fijn dat je mee hoopt te gaan op Gezinskamp! We hopen met elkaar een mooie, goede en gezellige 
week te hebben waarin we elkaar en God (beter) leren kennen. Zoals je misschien weet worden er op 
kamp allerlei dingen georganiseerd. Zo is er sport, spel, muziek en Bijbelstudie. De Bijbelstudies van 
het kamp staan in dit boekje. Aan het begin van elke Bijbelstudie staat een korte inleiding over het 
onderwerp van die dag.    
 

Opzet van de Bijbelstudies 
Het thema van de gezinskampen van dit jaar is ‘Kolossenzen – in de schatkamer van Christus. Over dit 
onderwerp gaan we in 6 Bijbelstudies uit de brief aan de Kolossenzen samen na denken. 
 

Kolossenzen 
De brief aan de gemeente van Kolosse werd geschreven door Paulus. Timotheüs was toen bij hem. 
Waarschijnlijk is de brief in 60/61 na Christus geschreven toen Paulus in de gevangenis in Rome zat.  
De christelijke gemeente in Kolosse is gesticht door Epafras. Paulus zelf is er nooit geweest, maar 
heeft door de verhalen van Epafras veel over de gemeente gehoord. Hij wordt heel blij van het geloof 
van de Kolossenzen. Tegelijk hoort hij ook dat er dwaalleraren in de gemeente actief zijn, die de 
aandacht van Christus willen afleiden. En als Paulus dát hoort, dan gaat hij het gif van de dwaalleer 
bestrijden. Zijn medicijn is vertellen Wie Christus is en wat Hij doet. Het lijkt een prachtig lied, waarin 
Christus’ lof bezongen wordt.  
Gelovigen zijn met deze heerlijke Christus verbonden, één met Hem. Dat betekent dat je voor God 
volmaakt bent als je Christus dient. Natuurlijk betekent dat niet dat je er maar op los leeft. De liefde 
tot Hem doet je er ook naar verlangen steeds meer en meer op Hem te gaan lijken. 
 

Voorbereiding op de Bijbelstudies 
Je kunt prima Bijbelstudie doen zonder de Bijbelstudies voor te bereiden. Maar de ervaring leert dat 
je er het meeste aan hebt als je de Bijbelstudies (thuis) al voorbereidt. Om je een beetje te helpen 
hebben staan in de tabel hieronder een paar algemene tips: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het doel van de Bijbelstudies 
Bij Bijbelstudie gaat het er om dat we ontdekken wat God tot ons wil zeggen door Zijn Woord. Als je 
je Bijbel open doet spreekt God tot jou! Soms kun je diep geraakt worden door een bepaalde tekst, 
maar dat hoeft niet altijd. Het gaat erom dat we datgene wat we ontdekken in de praktijk gaan 
brengen (Mat. 7:24). Bijbelstudie doen is geweldig, maar soms ook pittig of moeizaam. Soms moet je 
even flink ‘zweten’ om een bepaald stuk te begrijpen. Dat is helemaal niet erg, het hoort er gewoon 
bij. Op andere momenten kun je enorm verrast zijn omdat je iets heel moois ontdekt. We hopen dat 
jullie de smaak te pakken zullen krijgen en wensen jullie de zegen toe van Jezus Christus Zelf!  

Stap 1: Bid 
Bid of God je duidelijk wil maken wat er staat 
Bid dat je gedachten niet af zullen dwalen 

Stap 2:  Lees 
Zoek een rustige plek en zet alle ‘social media’ uit  
Lees het Bijbelgedeelte rustig door 

Stap 3: Overdenk 
Stel vragen (Wat staat er? Waarom zegt de schrijver 
het? Wat betekent dit vers voor mij?) 

Stap 4:  Schrijf 
Schrijf gedachten, ideeën, vragen en ontdekkingen op 
Maak de voorbereidingsvragen bij de Bijbelstudies 
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Welkom in de eerste bijbelstudie over de brief aan de Kolossenzen op dit gezinskamp. 
De brief aan de Kolossenzen kun je ook wel de schatkamer van Christus noemen. Prachtig! En 
waarom? Als je de trainer van een sportteam weghaalt, falen de spelers. Als de stekker niet in het 
stopcontact zit, werkt geen enkel elektrisch apparaat. Een lichaam zonder hoofd zal sterven. En om 
bij dat laatste beeld te blijven: de christelijke gemeente kan alleen functioneren met Christus als haar 
Hoofd. In deze bijbelstudie gaat het om Hem en om het geloof in Hem. De brief aan Kolosse staat vol 
van Christus. Gelegenheid genoeg om Hem te ontmoeten! 
 
 

 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

 
Vraag 1 
De Kolossenzen worden aangeschreven als heiligen en gelovigen. 

a. Wat zou dit voor hen betekenen? 
b. Hoe kijk jij tegen medegelovigen aan? 

 
Vraag 2 
Paulus wenst zijn lezers genade en vrede toe. 

a. Wat hebben deze woorden te zeggen? 
b. Wat zouden jullie elkaar voor deze week toewensen? 

 

 
Vraag 3 
Paulus gebruikt 3 kernwoorden van het evangelie. Geloof, liefde en hoop. Geloof in Christus Jezus, 
liefde voor alle heiligen. Dit geloof en deze liefde komen voort uit de hoop van het Evangelie. Hij ziet 
dit bij de Kolossenzen. 
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a. Kun je voorbeelden noemen van geloof, liefde en hoop in de gemeente waar je deel van uit 
maakt?   

b. Vind je geloof, liefde en hoop in je eigen leven? 
c. Hoe kunnen ze meer groeien in jouw leven? 

 

 
Vraag 4 
Paulus bidt om de kennis van Gods wil voor zijn lezers. 

a. Waarom zou Paulus dit noemen? 
b. Hoe weet jij wat God wil?  

Denk eerst eens menselijk, hoe kun je weten wat bv. je ouders of je vriend(in) wil. Wat is 
daarvoor belangrijk? 

c. Waar heb jij moeite mee, en wat vind je onmisbaar als het er om gaat Gods wil te 
ontdekken? Hoe doe je dat?  

 
Vraag 5 
Wandelen, de Heere behagen, vrucht dragen, groeien in de kennis van God, blijdschap, volharding. 
De grote woorden tuimelen over elkaar heen in deze verzen. 

a. Wat is het geheim achter deze woorden? 
b. Voor welke dingen heb jij voorbede nodig? 
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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 
 
 

 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

 
Vraag 1 
Wandelen als een Koningskind, getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het 
Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde! Het heil dat Christus heeft gebracht wordt hier omschreven 
als verlossing uit de macht van de zonde en als vergeving van zonden. 

a. Wat is het verschil tussen deze twee? 
b. Mag jij wandelen in het licht omdat je door Christus bent verlost uit de macht van zonde en 

duisternis? Hoe ziet dat wandelen in het licht er uit? 
c. Wat zie je aan duisternis om je heen? En bij jezelf? 
d. Vaak besluiten we ons gebed met woorden als “in de vergeving van onze zonden”. Een goede 

gewoonte! Maar over de vergeving van welke zonde(n) gaat het dan eigenlijk? 
 

 
Vraag 2  
In deze verzen gaat het over de Heere Jezus. Wat is het belangrijk om Hem te kennen zoals Hij echt 
is. Lees deze verzen goed door met elkaar! 
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Wij hebben allemaal een beeld van God. Dit beeld is mede bepaald door je opvoeding, kerkelijke 
achtergrond, ervaringen met andere mensen. 

a. Welk beeld heb jij van God? Hoe kom je aan dit beeld? 
b. Soms is ons beeld van God niet juist. Gelukkig is God Zelf de grote Beeldenstormer! Hij wil 

verkeerde denkbeelden afbreken.  Hoe kun je weten wie God werkelijk is? 
c. In vs 20 lees je over vrede. Ken jij die vrede? Wat zie je om je heen en in de wereld van die 

vrede? 
 

 
Vraag 3 
“Jullie waren vervreemd van God” schrijft Paulus ( vs 21). Die vervreemding van God was een 
rechtstreeks gevolg van actieve tegenstand tegen God.  

a. Op welke manier heeft jouw levenshouding invloed op wat je doet? 
b. Als een staatshoofd de erewacht inspecteert wordt er voor gezorgd dat alles er piekfijn uit 

ziet. Zo zullen wij heilig voor God verschijnen, zonder vlekje en onberispelijk. Op welke 
manier gaat God met dit grote doel nu al aan de slag in jou w leven? Of zijn jouw gezindheid 
en daden nog in de macht van de duisternis? 

c. De Kolossenzen worden aangespoord om te volharden en standvastig te blijven. (vs 23) 
Is God dan afhankelijk van onze volharding? Wat is de hoop van het evangelie? Is dat ook 
jouw hoop? 
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De rijke schatten van Christus waren eeuwenlang verborgen. Nu worden ze ten toon gesteld. Ieder 
moet het horen! Paulus weet zich geroepen en hij vervult blijmoedig zijn roeping, ondanks dat hem 
dit al zijn energie, tijd en zelfs zijn vrijheid kost. 
Ben je vaak in de schatkamer van Christus, waar alle schatten van wijsheid en kennis opgeborgen 
zijn? Deel je ervan uit? Hoeveel mag het je kosten? Hoe vervul jij je levenstaak? 
 

 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

 
Vraag 1 
Lees vers 24. Paulus is blij dat hij mag lijden voor de gemeente, en ook voor de Kolossenzen. Hij 
noemt het zelfs ‘overblijfselen van het lijden van Christus.’ De Heere Jezus heeft alleen de volle prijs 
van onze verlossing betaald, maar Zijn discipelen mogen en moeten delen in Zijn lijden. Denk aan wat 
Hij zei tegen Jacobus en Johannes: “De drinkbeker die Ik drink zullen jullie ook drinken en met de 
doop waarmee Ik gedoopt word (Zijn lijden!) zullen jullie ook gedoopt worden...” 
a. Wat voor nut denk je dat het lijden van Paulus heeft voor de gemeenten? 
b. Waar kun je lezen dat de Heere Jezus alleen de prijs voor onze verlossing heeft betaald? 
c. Lees Hand 5:41. Zie je een parallel met dit gedeelte?  
d. Is het een last of een voorrecht te moeten lijden om je geloof, of allebei? 
e. Leef jij mee met de vervolgde kerk? Lees onderstaand een artikel van Open Doors. Klopt het  

eigenlijk wel als je geloof je niets kost? 
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Vraag 2 
In vers 26 gaat over een geheim dat in de vorige eeuwen verborgen was. Hoewel God vanaf Adam de 
gelovigen hoop op verlossing heeft gegeven, wisten de vorige generaties niet hoe dat zou zijn. 
Je merkt dikwijls aan de discipelen dat ze heel andere ideeën over de beloofde Messias en het 
Koninkrijk van God hebben dan wat ze zien gebeuren. 
a. Kun je Bijbelgedeelten in het Oude Testament aanwijzen waarin het gaat over de verlossing die 

zal komen? 
b. Begrijp je waarom Paulus het een geheim noemt? 
c. Zou het ook bij ons zo kunnen zijn dat we heel verkeerde ideeën hebben over de Messias en Zijn 

Koninkrijk? 
 
Vraag 3 
Paulus verwijst naar mysteriegodsdiensten waar alleen de ingewijden uitzicht op en inzicht in 
verlossing hadden, Het Christelijk geloof kent ook geheimen, maar geheimen die God openbaart en 
in de evangeliebediening bekend maakt: Christus onder U, de hoop op de heerlijkheid, Hij wordt 
verkondigd aan ‘ieder’ mens (vs28) 
a. Is Christus ook de enige hoop die jij hebt? Je hoort bij ‘ieder mens’ waar Paulus het hier over 

heeft! 
b. Wat betekent het dat Paulus zich er voor inspant om ‘ ieder mens volmaakt te stellen in Christus 

Jezus’? 
c. Herken je dat diepe verlangen van Paulus? 
 

 
Vraag 4 
a. Strijd jij ook voor het heil van anderen? Hoe? 
b. Paulus strijdt voor bemoediging, onderlinge liefde, volle geloofszekerheid, inzicht in het volle Heil 

van de Drieenige God, is dat voor ons niet (te) hoog gegrepen? 
Waarom wel of niet? 

c. Zou het kunnen dat als we weinig van de Heere vragen en verwachten we ook weinig ontvangen? 
Of geeft Hij altijd “boven bidden en boven denken?” 

 
Vraag 5 
Paulus heeft een grote strijd voor de Kolossenzen, maar ook voor de gemeente van Laodicea. 
Deze gemeenten hadden onderling contact omdat ze redelijk dicht bij elkaar lagen. 
Hij bidt en strijdt in het gebed om hun heil en groei in het geloof. 
a. Lees ook Openbaring 3:14-22. Hoe kan het dat een gemeente waar zo voor gebeden en 

gestreden is zo afzakt. 
b. Wat leren we hier van? 
c. Wat is aan de brief aan de Laodicenzen bemoedigend? 
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Ook in de gemeente van Kolosse zit de overste van de duisternis niet stil. Hij zaait verwarring en leidt 
de aandacht via dwaalleraren af van Jezus. De precieze inhoud van de dwaalleer is niet bekend, maar 
duidelijk wordt dat deze leraren zeggen dat je de Joodse wetten moet onderhouden en allerlei 
bijzondere geestelijke ervaringen dient te kennen. 
Maar Paulus stelt Jezus opnieuw in het middelpunt. Met Hem gestorven, begraven en opgestaan 
mag een christen weten volmaakt te zijn – in Hem! Alleen door verbinding is er leven… 
Ben je verbonden met Christus? Is Hij het middelpunt van je denken, voelen, willen? Of wordt je zicht 
op Hem vertroebeld door schaduwen die afleiden van Hem? 
 
 

 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

 
Vraag 1 
Paulus heeft het hier over mooi klinkende redeneringen. Prachtige praat!? 
Kun jij voorbeelden van zulke ‘mooi klinkende redeneringen’ geven? 
 

 
Vraag 2 
Het gaat in de dienst van de Heere niet om het houden van allerlei regels, geboden en wetten. Maar 
om het wandelen in Christus Jezus. Zonder de Heere Jezus Christus zijn wetten en regels inhoudsloos 
(vers 8). 
a. Vind je dit moeilijk? 
b. Merk je ook dat je gemakkelijk houvast zoekt in de dingen die je wel of niet moet en mag doen, 

in plaats van in een leven dicht bij de Heere? 
c. Hoe zit het dan met de wet van God? 
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Vraag 3  
Paulus heeft het over een besnijdenis die bestaat in het uittrekken van het lichaam van zonden (vers 
11). Hij heeft het ook over een begraven zijn met Christus in de doop (vers 12). 
a. Realiseer jij je dat ook dat een aspect van de doop is: begraven met Christus, dood voor de 

wereld en de zonden, opgewekt met Hem en voor Hem? 
b. Leef je daar uit en geeft het je moed en kracht om in het leven te staan? 
  
 

 
Vraag 4 
Als je leeft vanuit Christus’ leven, dood en opstanding (vers 13 t/m 15), dan hoef je je vergeving niet 
meer te zoeken in allerlei wetten die jij moet houden (vers 16, 17) 
a. Wat voor soort wetten en regels bedoelt Paulus? 
b. Kun je wetten en regels anno 2019 bedenken waarin wij snel onze zaligheid zoeken?  
c. Lees ook nog vers 23: begrijp je dat het houden van allerlei bepalingen, voorschriften zoals 

Paulus het noemt, wel nederig lijkt maar eigenlijk alleen je eigen ego streelt? 
d. Zou je dat concreet kunnen maken? 
 
Vraag 5 
Je leeft niet alleen op aarde. Je woont in een gezin, je bent onderdeel van een gemeente. Juist ook 
een christen moet zich daarom soms aanpassen aan een ander.  Al in de eerste christengemeenten 
liepen de mensen daar ook tegenaan. 
a. Lees ook 1 Kor 8:13: ‘Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in 

eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen.’ Hoe 
houd je deze twee dingen bij elkaar: je niet laten veroordelen om deze dingen en ook rekening 
met medebroeders  houden? 

b. Vind je dat je zelf een goed evenwicht hebt gevonden? Waarom wel of niet? Wat is voor jou 
hierin de moeilijkheid? 
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De Kolossenzen zijn gestorven. Hun leven is nu één en al Christus, gericht op de eeuwige toekomst. 
Nieuwe normen en waarden voeren de boventoon. Dat laat geen ruimte voor het oude. Dat moet 
uitgetrokken worden en vernietigd. Koningskinderen dragen nieuwe kleding, en gaan lijken op hun 
Verlosser. 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? 
 
 

1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

Het woord ‘als’ dat Paulus in vers 1 gebruikt geeft aan dat de eerste verzen van hoofdstuk 3 
te maken hebben met hoofdstuk 2. Daar begon Paulus met uit te leggen wat Jezus heeft 
gedaan voor ons.  
 
Vraag 1 
Bespreek eerlijk met elkaar of jij ook echt met Christus opgewekt bent in een nieuw leven. 
Hoe is dat gegaan? En als je nog niet met Christus bent opgewekt, wat houd je tegen om je 
over te geven aan de Heere God? 
 
Vraag 2 
a.   Wat is dat, de dingen zoeken die boven zijn en de dingen bedenken die boven zijn? Zie       

ook Fil.3:10, Matth.6:33, Kol.1:10 en Kol. 2:6 
b. Hoe kun je op school/je werk en je dagelijks leven laten zien dat je de dingen zoekt en 

bedenkt die boven zijn? En hoe blijf je hierin ook gewoon praktisch en nuchter omdat de 
Heere je een taak heeft gegeven op aarde? 

c. Welke struikelblokken ervaar je in het leven van alledag bij het zoeken of bedenken van 
de dingen die boven zijn? Wat zou je daarmee kunnen doen? 
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Vraag 3 
In de zojuist gelezen verzen geeft Paulus aan welke dingen de gemeenteleden van Kolosse eerst 
deden en nu niet meer. En hij vermaant hen om de zonden ook niet meer opnieuw te doen.  

a. Paulus is radicaal, hij zegt dat je de oude mens moet doden. Waarom is dat nodig? Zie ook 
Rom.6:6 en 11-13.  

b. Lees vers 5 nog een keer. Hoe dood je de leden die op de aarde zijn? En hoe doe je dat steeds 
opnieuw, zodat de zonden niet meer de grootste plaats in je leven heeft? 

c. Welke zonden vanuit vers 5-9 herken je in je eigen leven? Welke zonden moet jij doden? 
 

Vraag 4 
a. In vers 11 schrijft Paulus dat Christus alles en in allen is. Hoe herken je bij andere mensen dat 

Christus in hun hart leeft? 
b. Wat betekent het voor vandaag dat er geen onderscheid is tussen mensen die in Christus zijn? 

Welke dingen zijn daarin moeilijk en welke niet?  
 

 
Vraag 5 
a. Denk met elkaar na over de woorden die Paulus gebruikt in vers 12 om te uit te leggen wat je 

bent als kind van God: uitverkoren, heiligen en geliefden. Wat betekenen die woorden voor jou?  
b. Wat maakt het uit voor je leven van vandaag en morgen als je leeft in de zekerheid dat je 

uitverkoren, heilig en geliefd bent? 
 
Vraag 6 
Lees vers 12-15 nog een keer. Maak heel concreet in je eigen leven welke dingen jij kunt doen om 
iets te laten zien van het bekleed zijn met de vruchten van de Geest.  
 
Vraag 7 
In vers 15 zegt Paulus dat je dankbaar moet zijn en in vers 17 dat je onder het doen van alles in Jezus’ 
Naam, God en de Vader dankt door Hem. Ergens anders schrijft Paulus dat je altijd dankbaar moet 
zijn. Zie 1 Thess.5:18, Fil.4:6-7 
a. Vind je de opdracht van Paulus gemakkelijk? Waarom wel of niet? Hoe doe je dit goed? 
b. Benoem en dank concreet veel dingen waar je dankbaar voor bent.  

 

 
Vraag 8 
In 3:18-4:1 gaat het over verhoudingen in huwelijk, gezin en maatschappij. Bespreek met elkaar wat 
deze aanwijzingen concreet betekenen voor jouw leven, voor het gezin waar je uit komt, voor je 
eventuele relatie en ook voor je werk of studie. Een aantal teksten ter vergelijking: Ef.5:25, Ex. 20:12, 
Ef.6, Tit.2: 9-10 
a. Wat is nieuw voor je? Welke dingen vind je moeilijk en soms misschien zelf wel onmogelijk?  
b. Hoe verhouden gezag en gehoorzaamheid zich hier? Wat zou jij daar concreet mee kunnen?  
 
Vraag 9 
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? 
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Christen zijn doe je niet alleen. Dat blijkt uit de hele brief, maar zeker ook aan het slot. Eén met 
Christus betekent ook dat er een eenheid is met Zijn gemeente en Zijn doel: de verborgenheid 
bekendmaken! Die verbinding wordt merkbaar in voorbede. De medegelovigen bemoedigen, 
vermanen, vertroosten en groeten elkaar. Wat een zegen om zo één groot gezin te vormen, met als 
Hoofd onze Oudste Broeder… 
Hoe betrokken ben je bij de Evangelieverspreiding? Hoe geef jij vorm aan de eenheid tussen 
gelovigen? Bemoedig, vermaan, vertroost en groet elkaar in deze laatste Bijbelstudie. 
 
 

 
1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

 
Vraag 1 
a.  Paulus schrijft in vers 2 dat je moet volharden in bidden en danken. Die horen dus bij elkaar. 

Bespreek met elkaar hoe dat zich in jullie persoonlijke gebeden verhoudt. Hoe zou je dit in je 
gebed meer in evenwicht kunnen brengen? 

b.  Welke struikelblokken ervaar je om te volharden en waakzaam te zijn in gebed? 
 
Vraag 2 
Paulus vraagt ook om gebed voor zichzelf om ondanks zijn gevangenschap krachtig te kunnen 
getuigen van de Heere en Zijn Woord te verspreiden. Lees ook Ef. 6:18-20 en 2 Thess. 3:1.  
Welke plaats heeft het Koninkrijk van God in jouw gebedsleven?  
 
Vraag 3 
Lees vers 5 en 6 nog een keer. 
a. Iedereen is het er wel over eens dat Augustinus gelijk had toen hij zei: “Getuig, desnoods met 

woorden”. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Wat is dan wandelen met wijsheid? 
b. Zoek een aantal Bijbelteksten op die hiermee in verband staan. Bespreek vanuit deze 

Bijbelteksten de opdracht voor jouw persoonlijk leven. 
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c. Onderzoek met elkaar de woorden: “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk 
gemaakt”. Zie in dit verband ook Matth.5:13 en Jak.3:12 

 

 
Vraag 4 
Paulus gaat in de afsluiting groeten overbrengen van verschillende medewerkers. Stel dat je 
aanstaande zondag in je eigen gemeente de groeten mag overbrengen van gezinskamp; grote kans 
dat je dan wordt gevraagd naar de ervaringen van kamp. Wat zou je zeggen over het kamp, de 
Bijbelstudie en de mensen die je hebt gesproken? Deel dat met elkaar. 
 
Vraag 5 
Zie vers 12, van Epafras zegt Paulus dat hij bidt voor de gemeente van Kolosse. Drie dingen bidt hij: 
dat ze volmaakt zijn, volkomen zijn en vaststaan in heel de wil van God.  
a. Wat zou jij bidden voor je eigen gemeente? En wat voor de kerken in Nederland? 
b. Welk gebed heb jij van anderen nodig? 
c. Neem deze laatste Bijbelstudie in de afsluiting ruim de tijd om voor elkaar te bidden en elkaar te 

bemoedigen vanuit Gods Woord.  

 


