
   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 zo velen die mij 

nooit in levenden 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,  

 

    (Kol. 2: 1- 16 HSV) 



  
   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.  

   Met Christus gestorven en opgewekt     

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.  

   (Kol. 2: 1-16 HSV) 



  
   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. 

 

   (Kol. 2: 1-16 HSV) 



  
   8 Pas op dat niemand u als buit meesleept 

door de filosofie en inhoudsloze verleiding, 

volgens de overlevering van de mensen, 

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. 

   (Kol. 2: 1-16 HSV) 



  
   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 

bent 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 

   (Kol. 2: 1-16 HSV) 



  
   opgewekt 13 En Hij heeft u, toen u dood 

was in de overtredingen en het 

onbesneden zijn van uw vlees, samen met 

Hem levend gemaakt door u 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 

   (Kol. 2: 1-16 HSV) 



  
   aan het kruis te nagelen. 15 Hij heeft de 

overheden en de machten ontwapend, die 

openlijk te schande gemaakt en daardoor 

over hen getriomfeerd.  

 

 

 

 

   (Kol. 2: 1-16 HSV) 







  
   ´vergeet niet dat ik gevangen zit -                       

de genade zijn met u.´ 

 

 

 

 

 

 

 

    (Kol. 4:18) 



  
   5 ik zie met vreugde hoe hecht u met 

elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar 

uw geloof in Christus is. 

 

 

 

 

 

  (Kol. 2: 5 NBV) 



  
   Hij heeft ons getrokken uit de macht van 

de duisternis en overgezet in het koninkrijk 

van de Zoon van Zijn liefde. In Hem 

hebben we de verlossing door Zijn bloed, 

namelijk de vergeving der zonden´. 

 

 

 

  (Kol. 1: 13 HSV) 



  
   Door Hem (Jezus) zijn alle dingen 

geschapen in de hemel en op aarde….. 

alle dingen zijn door Hem en voor Hem 

geschapen! Hij is vóór alle dingen, en alle 

dingen bestaan door Hem. 

 

 

  

   (Kol. 1: 16,17HSV) 



  
   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,  

 

  

   (Kol. 2: 2 HSV) 



Samen sterk!  
   2 Ik bid God dat u bemoedigd zult worden 

en door sterke liefde aan elkaar 

verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring 

zult hebben van het kennen van Christus. 

Want Gods geheim, dat Hij nu tenslotte 

heeft bekendgemaakt, is Christus Zelf. 

 

 

   (Kol. 2: 2 HB) 



Samen sterk!  
   Ik bid God dat u bemoedigd zult worden 

en door sterke liefde aan elkaar 

verbonden blijft  

 

 

 

 

 

   (Kol. 2: 2 HB) 
 

 

 

 

 

 

    



Samen sterk!  
   Ik bid God dat u bemoedigd zult worden 

en door sterke liefde aan elkaar 

verbonden blijft  

 

 

 

 

 

   (Kol. 2: 2 HB) 
 

 

 

 

 

 

    



Samen sterk!  
   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.  

 

 

   (Kol. 2: 6 HSV) 
 

 

 

 

 

 

    



Samen sterk!  
   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.  

 

 

   (Kol. 2: 6,7  HSV) 
 

 

 

 

 

 

    



Samen sterk!  
   7 geworteld en opgebouwd in Hem,             

…….overvloedig, met dankzegging. 

 

 

 

 

 

 

   (Kol. 2: 7  HSV) 
 

 

 

 

 

 

    



Samen sterk!  
   10: U bent volmaakt geworden in Hem 

   11: U bent besneden (= bevrijd van zonde) 

12: U bent begraven met Hem in de doop ,   

         U bent met Hem opgewekt. 

 

 

 

 

   (Kol. 2: 10.11,12 HSV) 
 

 

 

 

 

 

    



Samen sterk!  
   13: Hij heeft u met Hem levend gemaakt 

         Hij heeft alles vergeven!                     

14: Hij heeft ons strafblad uitgewist, 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 ! 

 

   (Kol. 2: 10 - 15 HSV) 
 

 

 

 

 

 

    



Samen sterk!  
   Ik bid God dat u bemoedigd zult worden 

en door sterke liefde aan elkaar 

verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring 

zult hebben van het kennen van Christus. 

Want Gods geheim, dat Hij nu tenslotte 

heeft bekendgemaakt, is…….           

Christus Zelf. 

 

 

   (Kol. 2: 2 HB) 
 

 

 

 

 

 

    


