
HUISGELOOF2016#22 – Kolossense 2 
#Met drade van liefde vasgeweef Kol 2  Ek wil hê julle moet weet hoe ek my vir julle inspan. Dit is of ek in ’n hewige geveg ter 
wille van julle en die Laodiseërs gewikkel is; selfs ook vir hulle wat ek nog nie persoonlik ontmoet het nie. 2 So wil ek hulle 
bemoedig. Hulle moet besef dat ons deur die drade van liefde aan mekaar vasgeweef is. Hulle het die geheim van God, naamlik 
Jesus, leer ken. Dit het hulle ryk laat voel. Skatte word in ’n skatkis gebêre. 3 Om die goddelike dinge te ken en te verstaan hoe dit 
werk, is vir Christene soos sulke waardevolle skatte. Dit is in Jesus opgesluit en kan net by Hom gekry word.  
 ‘Dat ons deur die drade van liefde aan mekaar vasgeweef is’ staan vir my uit.  Ons is met Jesus se liefde aan mekaar geweef soos 
’n goeie Persiese mat. Onvoorwaardelike Jesus-liefde is die UITstaan(de) kenmerk van Jesusvolgelinge. 
Premanand, ’n Indiër wat ’n Christen geword het, vertel in sy outobiografie van Vader E.F. Brown van die Oxford Sendingstasie in 
Kalkutta. E.F. Brown was almal se vriend, maar hy was veral die vriend van honderde straatkinders én ander mense wat deur die 
lewe rondgeklap is. Wanneer Premanand in Indië rondgetoer het, het mense wat van Kalkutta afkomstig was, vir hom oor E.F. 
Brown uitgevra: “Is that friend of the Calcutta street boys, who used to walk arm-in arm with the poor, is he still alive?” 
Christene word gekenmerk daardeur dat ons langs alle soort mense stap om só vir hulle te wys Jesus het vir hulle lief.  
 
# Moenie uitstel. (Kolossense 2:4,5) 4. Ek beklemtoon dit sodat niemand julle op ’n verkeerde spoor kan lei met redenasies wat 
slim mag klink, maar eintlik van leuens deurtrek is nie. 5. Ek is dalk wel nie persoonlik daar by julle nie, maar in my gees is ek tog 
saam met julle. Ek praat dus nie sommer as ek sê dat ek baie bly is oor die ordelike en stylvolle manier waarop julle dinge doen 
nie. Ek is net so bly daaroor dat julle nie ’n duim toegee nie, maar rotsvas bly staan wanneer dit kom by wat julle oor Jesus glo. 
‘Julle nie ’n duim toegee nie, maar rotsvas bly staan’ is ’n militêre term wat dui op die driloefening wat uitloop op militêre 
presiesheid. Ek moet dus my JA vir Jesus NOU begin uitleef...  
Abraham Lincoln, een van die wêreld se beste leiers ooit, het gebid, Bybel gelees, eredienste bygewoon en hoë morele beginsels 
gehad. Tog was hy baie huiwerig om by ’n gemeente aan te sluit en met die kerk van Christus geïdentifiseer te word. Toe die 
geskiedenis van die Presbiteriaanse kerk in Amerika nagevors is, het hulle in die kerkargief ’n brief van Lincoln gekry. Daarin het 
hy geskryf dat hy nou gereed was om ’n lidmaat van die kerk te word. Die brief was gedateer 13 April 1865. Sy datum van 
belydenisaflegging sou Sondag 18 April 1865 gewees het. 
MAAR op 14 April 1865 (een dag na die brief) word Abraham Lincoln vermoor! ...leef NOU jou JA, want later mag dalk nooit kom 
nie. 
 
# ’n Lied ter ere van... (Kolossense 2:6,7) 6 Julle het Jesus Christus as Here erken en aanvaar. Tree nou op soos mense wat Hom 
regtig as Here ken. 7 Julle verhouding met Hom moet so heg en intiem wees soos die band tussen ’n boom en die aarde waaruit 
dit groei. Soos ’n huis wat op ’n sterk fondament gebou word, moet julle julle lewe op Jesus bou. Staan onwrikbaar vas in dit  wat 
julle glo, soos julle geleer is. Doen dit terwyl julle gedurig vir God dankie sê en Hom eer. 
Hier is twee beelde – gewortel en gebou – wat ’n dissipel van Jesus se lewe beskryf: ’n boom waarvan die wortels diep in die 
grond is en ’n huis wat op ’n vaste fondament gebou is. Gelowiges is gewortel in Christus – die bron van hulle lewe, en hulle 
lewe is gebou op Christus se krag. Daar is nog iets wat my hier opval, naamlik die laaste woorde van vers 8 ‘vir God dankie sê en 
Hom eer.’ Soos iemand iewers sê: “What else can I do but sing hymns to God? If, indeed, I were a nightingale, I would be singing 
as a nightingale, but I am human being, therefore I must be singing hymns of praise to God. This is my task; I do it and will not 
desert this post!” Goeie raad om elke dag te volg. As ‘bome’ en ‘geboue’, laat ons Hom dank deur ons lewe ’n lied ter ere van  
Hom laat wees! 
 
# Die doop (Kolossense 2:12-13) 12/13 Toe julle gedoop is, het daar ’n geestelike begrafnis plaasgevind: geestelik is julle saam 
met Christus begrawe. Dit het nie vir julle die einde beteken nie, maar dit was eintlik vir julle ’n nuwe begin. God het Christus 
immers uit die dood en die graf laat opstaan. Saam met Christus is elkeen wat aan Hom behoort ook soos Christus opgewek, 
deurdat julle nie daaraan twyfel nie, maar vas glo dat God die krag het om dit te doen. 
Martin het hierdie navolgenswaardige gewoonte gehad. Hy het elke oggend as hy opgestaan het, die teken van die kruis op sy 
voorkop getrek en vir homself gesê: “Onthou, Martin, dat jy gedoop is!”  Hoekom het hy dit gedoen? Omdat jou doop ’n hele 
storie oor jou vertel. Dit vertel jou dat jy dood is vir die sonde en daarom het Luther graag gesê: “Jy moet jou ou mens elke dag 
in die water van jou doop ‘verdrink’, maar genugtig kan daardie mannetjie swem!”  Maar jou doop vertel vir jou van ’n 
heeltemal nuwe lewe, soos Isak de Villiers eenkeer gesê het oor ’n kind wat gedoop is: “Jy's geroepe om in ’n nuwe lewe op te 
staan – klein Lasarus in doeke.”  Die doop vertel vir jou dat jy opgestaan het in ’n partytjielewe. Leef nou só.  
 
# Swak boekhouer! (Kolossense 2:14,15) 
When you were stuck in your old sin-dead life, you were incapable of responding to God. God brought you alive -- right along 
with Christ! Think of it! All sins forgiven, 14  the slate wiped clean, that old arrest warrant cancelled and nailed to Christ's Cross. 
15  He stripped all the spiritual tyrants in the universe of their sham authority at the Cross and marched them naked through the 
streets.  
God is ’n swak boekhouer, omdat Hy die groot “relationship-guru” is! Daarom betaal Hy nie alleen die rekeninge van dié wat by 
Hom in die skuld is nie, Hy vernietig ook alle rekords van hulle skuld. Die skuldbewys waarna vers 14 verwys, was ’n 
handgeskrewe lys van alles wat een persoon aan ’n ander geskuld het. Paulus skryf dat God ons skuldbewyse vernietig het deur 
hulle aan Jesus se kruis vas te spyker. Hy herinner die gelowiges in Kolosse drie keer daaraan dat God hulle volledig vergewe het 
(1:14; 2:13; 3:13). 

 



 
 
 
 

Lees: Kol. 2:6-15 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  
 Hou ons aan Jesus vas of Hy aan ons? 

 Hoe hou Jesus ons vas? 
 Hoe hou ons aan Jesus vas. 
 Kan ons ooit sonder Jesus wees? 

 Watter voordele is daar vir ons om aan Jesus vas te hou? 
 

 

Maak bandjies van 

“velcro” en dra dit 
hierdie week onder julle 

klere. So herinner dit 
ons dat Jesus ons 

vashou en ons Hom 

 

Ons is ook verbind aan 

die skepping. Kyk 
watter deel van die 

skepping trek julle as 
gesin en gaan help 
daardie deel van die 

skepping   

So: Kol 2: 6-15 
Ma- Di: Hosea 1: 2-10 
Wo- Do: Psalm 85  
Vr.–Sat: Lukas 11: 1-13 
 
 

Maak mekaar se polse aan mekaar vas vir een ete hierdie week. 
Jy bind ’n toutjie aan die een se regter pols en aand ie ander se 

linker pols ens. tot almal aan mekaar vas is. Die afstand tussen 
die polse moet so 30 cm lank wees. Praat na die ete wat julle 
alles geleer het van “verbonde “ wees aan mekaar. 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Here dankie dat U ons vashou met die kos wat U voorsien. 

Oorgee-gebed 
Help my vandag om U hand wat my vashou nooit weg te stoot nie. 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag die genade kry om styf vas te hou aan Jesus    

Ons hou vas aan Jesus 
 

Kol 2:6 Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet 
julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom 
gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. 
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