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‘n Maand met

KOLOSSENSE
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WEEK1: KOLOSSENSE 1
• Paulus is waarskynlik die skrywer van die brief al twyfel sekere mense   

daaroor, aangesien die styl anders is as Paulus se ander briewe. 
• Die brief is deel van vier gevangenis-briewe, saam met Filemon, Filippense 

en Efesiërs. 
• Die brief is geskryf in 57 of 62 na Christus. 
• Daar is ooreenkomste met die brief aan die Efesiërs, soos die                   

omstandighede van gevangenskap, maar ook ten opsigte van die inhoud.  

Stiltetyd en gesin

Maandag 28 Oktober: Lees Kolossense 1: 1-5 
1) Hoe lyk ‘getroue broers in Christus’? (2)
2) Wat sê ŉ mens as jy iemand ‘genade en vrede’ toewens? (2)

Bid om aan die Here getrou te bly.  

Dinsdag 29 Oktober: Lees Kolossense 1:6-8
1) Watter vrug bring die evangelie in die wêreld voort? (6)

Sê dankie vir die evangelie wat ook ons bereik het.  

Woensdag 30 Oktober: Lees Kolossense 1:9-14
1) Wat is God se wil en hoe kan ons dit leer ken? (9)
2) Hoekom is dit belangrik om in alle omstandighede geduldig te volhard? (11).  

Vra die Here vir wysheid en insig van die Gees.  

Donderdag 31 Oktober: Lees Kolossense 1:15-20
1) Wat beteken dit dat God alles deur Christus geskep het? (16)
2) Wat beteken dit volgens jou dat Christus die hoof is? (18). 

Loof God omdat Hy ons deur Christus met Homself versoen het.  

Vrydag 1 November: Lees Kolossense 1:21-23
1) Hoe kan ons vas en sterk bly staan in die geloof? (23)
2) Hoe is ons dienaars van die evangelie? (23) 



3

Bid dat ons sterk mag staan in die geloof. 

Saterdag 2 November: Lees Kolossense 1:24-29
1) Hoekom is Paulus bly oor al die lyding wat hy moet verduur?
2) Wat is geestelike volwassenheid? (28)

Bid vir Christene wat vervolg word. 

Sondag 3 November Kolossense 1
Bespreek die preek by die huis: 
 1. Wat het jy geleer?
 2. Waaroor wonder jy nog?
 3. Waarvoor kan jy voorbidding doen?
 4. Wat gaan jy hierdie week doen met die preek?

Kleingroep | Bybelstudiegroep | Wyksbyeenkomste | Kategese 

Vra iemand om die gesprek te lei. Julle kan ook ŉ kers aansteek om bewus te 
raak van God se teenwoordigheid. 

1. Lees Kolossense 1:1-29 hardop en laat elkeen op sy eie weer die eerste 14 
verse lees.

2. Hoe groet ons mekaar? Wat dink jy van die groet van Paulus in vers 2? Sou 
ons dit ook kon doen? 

3. Hoekom is dit belangrik om eers dankie vir die Here te sê (vers 3).  
4. Hoe weet ŉ mens wat die Here se wil is? Kyk mooi na verse 9-14. 
5. Lees in stilte verse 15-20 en probeer in eie woorde die gedeelte opsom. 
6. Lees die res van die hoofstuk en bespreek wat dit beteken om ŉ dienaar 

van die evangelie te wees (vers 23). 
7. Gesels oor die lyding wat Paulus verduur het. Hoe kon hy bly wees daaroor 

en wat kan ons daaruit leer?
8. Aan die einde van vers 27 staan daar: Christus is in julle, Hy is julle hoop op 

die heerlikheid. Wat beteken dit vir jou persoonlik?
9. Hoe kan ons as gemeente die hoop van Christus uitleef? 
10. Sluit af met gebed. Julle kan afspreek wie afsluit nadat daar ruimte gegee is 

aan almal om iets te sê. 
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WEEK 2: KOLOSSENSE 2
Stiltetyd en gesin 

Maandag 4 November: Lees Kolossense 2:1-3
1) In vers 2a stip Paulus die hoofdoel van sy ywer uit. Waarom moet gelowiges 
steeds “bemoedig” word? 
2) Hoe lyk gelowiges wat met “liefde aanmekaar verbind is”?

Bid dat ons steeds meer deur liefde aanmekaar verbind sal wees.

Dinsdag 5 November: Lees Kolossense 2:4-5
1) Paulus verheug hom oor die goeie orde in die gemeente. Waarna dink jy kan 
hy verwys? 
2) Is orde in gemeentes nodig?

Loof die Here vir die voorreg om aan ’n gemeente te behoort.

Woensdag 6 November: Lees Kolossense 2:6-7
1) Gelowiges is mense wat Christus aangeneem het. Wat beteken dit vir jou?
2) Bespreek die betekenis van die volgende wat deel is van gelowiges se lewe:
• “in Hom gewortel te wees” 
• “op Hom gebou te wees” 
• “vas in die geloof wat julle geleer het” 
• “met dankbaarheid vervul” 

Loof die Here daarvoor dat ons aan Hom behoort.

Donderdag 7 November: Lees Kolossense 2:8-10
1) Paulus waarsku hier teen die gevare van misleiding wat in die gemeente in 
Kolosse kop uitgesteek het. Hoe lyk teorieë en argumente wat misleidend kan 
wees? 
2) Waarop berus die teorieë en argumente gewoonlik? Kan jy voorbeelde noem 
wat vandag voorkom?
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Loof en die Here vir sy liefde en bid vir wysheid.

Vrydag 8 November: Lees Kolossense 2:11-15
1) Waaruit bestaan die besnydenis deur Christus?
2) Wat verstaan jy onder die “sondige natuur” van die mens? Hoe alleen kan dit 
weggeneem word?

Dank die Here vir jou verbondenheid met Hom.

Saterdag 9 November: Lees Kolossense 2:16-23
1) Hoe reageer jy op mense wat nie vashou aan die hoof, aan Christus nie? (vers 
18-19)
2) Vers 20 sê dat ons saam met Christus gesterwe het.  Wat beteken dit vir jou?

Dank die Vader dat die hele liggaam uit Christus groei.

Sondag 10 November: Kolossense 2 Preek
Bespreek die preek by die huis: 
 1. Wat het jy geleer?
 2. Waaroor wonder jy nog?
 3. Waarvoor kan jy voorbidding doen?
 4. Hoe gaan jy hierdie week die preek uitleef?

Kleingroep / Bybelstudiegroep / Wyksbyeenkomste / Kategese 

Vra iemand om die gesprek te lei. Julle kan ook ŉ kers aansteek om bewus te 
raak van God se teenwoordigheid. 

1. Lees Kolossense 2:1-23 hardop en laat elkeen op sy eie weer verse 20-23 
lees.

2. Dit is duidelik dat Paulus nog nie in Kolosse was nie en tog beywer hy hom 
baie sterk vir hulle, gelowiges wat hy nog nie persoonlik ontmoet het nie. 
Hoe doen hy dit? Is daar ŉ les in vir ons? (verse 1+2)
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3. Die verleiers het die Kolossense probeer bind aan addisionele voorskrifte 
om die egtheid van hulle geloof te bewys. Het ons ekstra voorskrifte nodig 
om ons geloof te bewys?

4. Hoe reageer ons op mense wat ons nou nog wil bind aan voorskrifte, 
byvoorbeeld om nie sekere kosse te eet nie, of om sekere feeste weer te 
probeer instel, ensovoorts?

5. Verleiers maak aanspraak op bonatuurlike gebeure wat hulle ervaar het 
en wat mens voel jy nie altyd kan bevraagteken nie.  Die Bybel ontmasker 
hulle egter. Hoe? (vers 18)

6. Vers 20 begin met die mooi beskrywing van wat “in Christus” beteken. 
Bespreek dit.

7. Paulus doen ŉ beroep op ons om nou “in Christus” te lewe en die wettiese 
godsdienstige reëls en voorskrifte van mense (wat mense aan ons voorhou) 
af te skud. Waarom?

8. Het jy nie ook dalk sekere “taboes” in jou lewe wat nie noodwendig Bybels 
is nie?

9. Wat het Jesus vir mense gesê wat gebuk gegaan het onder mensgemaakte 
godsdienstige laste wat vir hulle te swaar geword het? (Matt 11: 28–30)

10. Sluit af met gebed.

Aangesien julle dan Christus Jesus 

as Here aangeneem het, 

moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 

in Hom gewortel en op Hom gebou, 

vas in die geloof soos julle geleer is, 

en met dankbaarheid vervul.
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WEEK 3: KOLOSSENSE 3
Stiltetyd en gesin

Maandag 11 November: Lees Kolossense 3:1-4
1) Waarna moet ons strewe “in Christus”? 
2) Hoe doen ons dit?

Bid dat ons die leiding van die Heilige Gees sal verstaan en daarop sal reageer. 

Dinsdag 12 November: Lees Kolossense 3:5-11
1) Hoe lyk ŉ gemeenskap waar Christus “alles en in almal” is? (vers 11)

Bid vir kennis en onderskeidingsvermoë.

Woensdag 13 November: Lees Kolossense 3:12-15
1) Vergifnis tussen gelowiges is belangrik. Waarom?
2) Bespreek die betekenis van volmaakte eenheid? (vers 14)

Bid dat ons sal toeneem in liefde vir mekaar.

Donderdag 14 November: Lees Kolossense 3:16-17
1) Hier word verwys na die boodskap van Christus wat “in sy volle rykdom” in 
ons moet bly. Hoe vind dit plaas?
2) Sang is belangrik om mens se dankbaarheid te uiter, maar ons het almal ver-
skillende musieksmake. Hoe akkommodeer ons mekaar?

Loof die Here met psalms, lofgesange en geestelike liedere.

Vrydag 15 November: Lees Kolossense 3:18-22
1) Wat verwag die Here van mense wat in Hom glo? (verwys ook na Efesiërs 
6:1-3)
2) Beskryf hoe jy die woorde “in alles” verstaan. (vers 20)

Bid vir wysheid en gehoorsaamheid in jou menseverhoudinge.
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Saterdag 16 November: Lees Kolossense 3:23–25
1) Hierdie verse kan ook verwys na gehoorsaamheid en getrouheid in die werk-
plek. Watter werksetiek word van jou verwag?
2) Word daar regtig nog gewerk “met ŉ opregte hart en uit eerbied vir die Here”?

Bid dat die Heilige Gees jou sal lei om jou daaglikse pligte van harte te doen soos vir 
die Here.

Sondag 17 November: Kolossense 3 Preek
Bespreek die preek by die huis: 
 1. Wat het jy geleer?
 2. Waaroor wonder jy nog?
 3. Waarvoor kan jy voorbidding doen?
 4. Hoe gaan jy hierdie week die preek uitleef?

Kleingroep / Bybelstudiegroep / Wyksbyeenkomste / Kategese 

Vra iemand om die gesprek te lei. Julle kan ook ŉ kers aansteek om bewus te 
raak van God se teenwoordigheid.
1. Lees Kolossense 3:1-25 hardop.
2. Watter vers het jou die meeste opgeval?  Praat kortliks oor die vers.
3. Wat is die groot rede waarom ons ons gedagtes moet rig op die dinge wat 

daarbo is?
4. Watter bevrydende boodskap is in die teks vir gelowiges wat ly en 

swaarkry, of seerkry?
5. Wat beteken dit dat Christus ons lewe is? (vers 4)
6. Ons is “in Christus” so met Hom verbonde, dat ons by sy wederkoms saam 

met Hom sal verskyn en in sy heerlikheid sal deel. Bespreek die voorreg 
daarvan en hoe dit jou lewe hier en nou behoort te beïnvloed.

7. Lees weer verse 5-11 en bespreek hoe mense deesdae met mekaar praat.
8. Verse 18-23 gee belangrike riglyne vir wedersydse verhoudings. Hoe kan jy 

jou lewe inrig sodat dit van jou hele lewe waar is?
9. Van wie kom ons eintlike beloning vir getrouheid, volgens vers 24a? Is dit 

nie die grootste beloning vir hoe jy elke dag lewe nie?
10. Sluit af met gebed.
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WEEK 4: KOLOSSENSE 4
• Paulus stuur ook groete aan Onesimus. Die kortste brief in die Nuwe Testa-

ment gaan oor hom. 
• Kolosse se gemeente is waarskynlik deur Epafras gestig. Hy het vanuit 

Efese (200 km van Kolosse af) gereis. 
• Paulus het self nooit in Kolosse gewerk nie. 

Maandag 18 November: Lees Kolossense 4:1
1) Is daar in ons tyd ook nog slawe? 
2) Wat beteken dit dat ons onder die Here in die hemel staan?  

Bid vir slawe in ons tyd. 

Dinsdag 19 November: Lees Kolossense 4:2-4
1) Hoeveel maniere van gebed (soos voorbidding of dankgebede) noem Paulus 
hier? 
2) Hoe belangrik is gebed in jou lewe?

Dank die Here vir gebed! 

Woensdag 20 November: Lees Kolossense 4:5-6
1) Wat word bedoel met die woord ‘wysheid’ en hoekom is dit nodig?
2) Is vers 6 belangrik? 

Bid Psalm 103:13-19

Donderdag 21 November: Lees Kolossense 4:7-9
1) Hoekom sou hulle kommer gehad het in hulle gemoed? (8) 
2) Kan jy onthou wie Onesimus is? Daar is ŉ Bybelboek waarin hy die hoof-
karakter is.  

Lê in gebed jou kommer by die Here neer. 
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Vrydag 22 November: Lees Kolossense 4:10-15
1) Wat is vir jou opvallend in die verse wat jy gelees het?

Bid vir 2 mense waarvan jy weet dat hulle dit nodig het. 

Saterdag 23 November: Lees Kolossense 4:16-18
1) Hoekom was dit belangrik dat die brief ook by ander gemeentes uitkom? 
2) Wat beteken dit dat ‘genade by jou sal wees’? (18). 

Bid dat die Here jou vandag bewus sal maak van sy genade. 

Sondag 24 November: Preek Kolossense 4
Bespreek die preek by die huis: 
 1. Wat het jy geleer?
 2. Waaroor wonder jy nog?
 3. Waarvoor kan jy voorbidding doen?
 4. Wat gaan jy hierdie week doen met die preek?

Kleingroep / Bybelstudiegroep / Wyksbyeenkomste / Kategese 

Vra iemand om die gesprek te lei. Julle kan ook ŉ kers aansteek om bewus te 
raak van God se teenwoordigheid. 
1. Laat iemand hardop Kolossense 4 voorlees. 
2. Gee 2 minute dat almal die eerste 6 verse mooi kan lees. 
3. Ons konteks ken nie meer slawe soos wat daar was in die tyd van Paulus 

nie maar tog is daar baie mense wat uitgebuit word, ook in Suid Afrika. 
Praat oor mense wat uitgebuit word en wat vers 1 beteken. 

4. Wat sê Paulus alles oor gebed? Maak ŉ lys en bespreek hoekom gebed 
belangrik is. 

5. Paulus skryf in vers 5 dat ŉ mens wysheid nodig het teenoor mense wat 
nog buite die gemeente is. Hoekom? En hoe lyk daardie wysheid vir Stellen-
bosch-Wes? Hoe kan ons met wysheid optree? Kyk ook na vers 6. 

6. Gee 2 minute dat almal verse 7 tot en met 18 kan lees. 
7. Hoor by almal wat vir hulle uitstaan in daardie verse en bespreek dit. 
8. Laat 1 of 2 mense afsluit met gebed nadat elkeen iets genoem het waar-

voor ons moet bid. 




