Handgemaak deur die Gees vir 'n tyd soos nou
Gesamentlike Ringspinkster 2019 by NGK Wonderboom
h/v Parsley en Rosemary deur prof Marius Nel
Ons dink na uit Kolossense oor hoe God ons geloof vorm vir 'n tyd soos nou.
Sondag 2 Jun 18:00 Geanker in hoop – Ons moet besef waar ons in God se
verhaal inpas, en watter ingrypende wending deur Jesus se opstanding en die
uitstorting van die Heilige Gees teweeg gebring is. Kolossense herinner ons
verder aan ons diepste hoop.
Maandag 3 Jun 10:00 en 19:00 Gestempel deur wysheid – Die Opstanding van
Jesus en die koms van die Gees maak dit vir ons moontlik om as nuwe mense te
leef. Ons word getransformeer deurdat die Gees ons gedagtes vernuwe sodat
ons met nuwe kennis, wysheid en insig kan leef.
Dinsdag 4 Junie 10:00 en 19:00 Gewortel in God – Ons moet vanuit God se
krag vrugte dra wat getuig van ons verlossing.
Woensdag 5 Junie 10:00 en 19:00 Gedryf deur die liefde – Die liefde wat die
Gees aan ons skenk is nie 'n reaksie op ander nie. Dit is eerder 'n krag wat
mense in staat stel om nuut te lewe.
Donderdag 6 Junie 10:00 en 19:00 Gefokus op Christus – Ons diepste hoop is
dat God vir alles en almal sal doen wat Hy vir Jesus gedoen het. Ons
lewenswyse moet ook kruisvormig wees.
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Handgemaak deur die Gees vir 'n tyd soos nou..
Hoe moet 'n geloof vir 'n tyd soos nou lyk?

Geanker in hoop (1:5; 1:23; 1:27)
Gestempel deur wysheid (1:6, 9, 10; 2:23; 3:2, 10, 16; 4:5, 6
Gewortel in God (1:6, 10; 2:7)
Gedryf deur die liefde (1:7, 8, 13; 2:2; 3:12, 14; 4:7, 9, 14)
Gefokus op Christus (1:15; 2:17; 3:15, 16; 4:3)

Die Brief aan die Kolossense
Hoofstuk 1
1 Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, en van die broer
Timotheus, 2 aan die heiliges in Kolosse, gelowige broers in Christus: Genade
vir julle en vrede van God, ons Vader!

Danksegging
3 Elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God die Vader van ons Here
Jesus Christus. 4 Dit doen ons, want ons het gehoor van julle geloof in Christus
Jesus en die liefde wat julle vir al die heiliges het, 5 op grond van die hoop wat
in die hemel op julle wag. Julle het al hiervan gehoor toe die woord van die
waarheid, die evangelie, 6 julle bereik het. Soos oral in die wêreld, het die
evangelie, van die dag dat julle van God se genade gehoor en dit werklik
verstaan het, ook onder julle begin vrug dra en groei. 7 Dit het julle geleer by
Epafras, ons geliefde medewerker, wat ter wille van julle 'n getroue dienskneg
van Christus is. 8 Dit was ook hy wat ons vertel het van die liefde wat die Gees
in julle bewerk het. 9 Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons
nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle
kennis van God se wil deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, 10 om tot
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eer van die Here te leef en Hom in alles tevrede te stel terwyl julle vrug dra deur
elke goeie werk, en groei in die kennis van God, 11 en deur die mag van sy
heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. Met blydskap
12 moet julle die Vader dank omdat Hy julle geskik gemaak het om deel te hê
aan die heiliges se erfdeel in die lig.

Loflied aan God en die Seun
13 God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die
koninkryk van sy geliefde Seun — 14 deur wie ons bevryding, die vergifnis van
sondes ontvang het. 15 Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die
Eersgeborene van die hele skepping, 16 want in Hom is alles geskep: alles in
die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit konings of
heersers is, gesagvoerders of magte; alles is deur Hom en tot Hom geskep. 17
Hy het voor alles bestaan en in Hom hang alles saam. Hy is die oorsprong, die
Eersgeborene uit die dood sodat Hy in alles die eerste plek kon inneem, 19 want
dit het God behaag om met sy volle wese in Hom te woon 20 en deur Hom alles
met Hom te versoen deur vrede te bring deur sy bloed aan die kruis, ja, alles op
aarde en in die hemel.

Julle is met God versoen
21 Ook julle was voorheen van Hom vervreem, ja, vyandiggesind teenoor Hom
op grond van julle slegte dade, 22 maar nou het Hy julle deur sy liggaam met
Homself versoen, sodat Hy deur sy dood julle heilig, sonder foute en
onberispelik voor Hom kan stel. 23 Maar dan moet julle in die geloof bly,
gegrondves en onwrikbaar, en nie losgeruk word van die hoop wat die evangelie
bring nie. Dit is die evangelie wat julle gehoor het en wat in die hele skepping
onder die hemel verkondig is en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.
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Die misterie is bekend
24 Nou is ek bly oor die lyding wat ek om julle onthalwe verduur. Ja, met my
liggaam vul ek die oorblywende deel van Christus se verdrukking aan, tot
voordeel van sý liggaam, die kerk. 25 Van dié kerk het ek 'n dienaar geword toe
God die bedieningstaak aan my toevertrou het om in julle belang die woord van
God volledig bekend te maak. 26 Die misterie wat vir eeue en geslagte lank
verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. 27 God het besluit om aan
hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies
is: Christus is in julle, Hy is die hoop op die heerlikheid. 28 Hom verkondig ons
terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons
elke mens tot volmaaktheid in Christus kan bring. 29 Daarvoor span ek my ook
in, terwyl ek die worstelstryd voer deur sy krag wat met mag in my werk.

Hoofstuk 2
1 Ek wil hê julle moet weet hoe 'n groot stryd ek het — vir julle, vir diegene in
Laodisea en vir diegene wat my nog nie persoonlik ontmoet het nie. 2 Dit is my
doel dat hulle harte, deur liefde verenig, bemoedig mag word en dat hulle kan
kom tot die volle rykdom van allesomvattende insig, ja, tot die kennis van die
misterie van God, naamlik Christus, 3 in wie al die skatte van wysheid en
kennis verborge is. 4 Dit sê ek sodat niemand julle met slinkse argumente om
die bos sal lei nie. 5 Al is ek wel nie liggaamlik teenwoordig nie, is ek in die
gees by julle en baie bly om te sien hoe ordelik julle optree en hoe vas julle
geloof in Christus is.

Saam met Christus gesterf en opgestaan
6 Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly in Hom leef;
7 in Hom is julle gewortel en in Hom word julle opgebou en versterk in die
geloof, soos julle onderrig is, terwyl julle oorvloedige dankbaarheid betoon. 8
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Pasop dat niemand julle meevoer deur leë en misleidende filosofiese redenasies
wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente, en nie
op Christus nie. 9 In Hom is die volle wese van God immers liggaamlik
teenwoordig. 10 En in Hom, wat Hoof oor elke heerskappy en mag is, is julle
met hierdie volheid vervul. 11 In Hom is julle ook besny, nie met die
besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus,
waardeur julle sondige aard weggeneem is, 12 toe julle in die doop saam met
Hom begrawe is. In Hom is julle ook saam opgewek deur die geloof in die krag
van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13 Ja, toe julle dood was as gevolg
van julle oortredinge, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het Hy
julle saam met Hom lewend gemaak nadat Hy al ons oortredinge vergewe het.
14 Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit vir altyd
weggeneem toe Hy dit aan die kruis vasgespyker het. 15 Nadat Hy hierdeur die
gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het Hy hulle in die openbaar ten
toon gestel toe Hy hulle in sy triomftog meegevoer het. 16 Moet dus nie dat
iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink of oor 'n fees, 'n nuwemaansfees
of die Sabbat nie. 17 Hierdie dinge is net 'n skaduwee van dit wat aan die kom
was, maar die werklikheid is Christus. 18 Moenie dat iemand wat aandring op
sogenaamde selfvernedering en die aanbidding van engele, en wat hom in
visioene verdiep, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard
dink hy sonder rede baie van homself 19 en hou nie vas aan die Hoof nie, uit
wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind deur gewrigte en
spiere, met groeikrag wat van God kom.

Leef die nuwe lewe in Christus
20 As julle saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, waarom is
julle, asof julle nog as deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte
soos: 21 ―Moenie daaraan vat of proe of raak nie‖? 22 Al hierdie voorskrifte is
gebaseer op mensgemaakte voorskrifte en leringe wat mettertyd tot niet gaan.
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23 Hoewel hierdie voorskrifte met hulle selfopgelegde godsdienspligte,
gewaande nederigheid en liggaamlike kastyding, die skyn van wysheid het, is
dit heeltemal nutteloos, maar dien tot bevrediging van die sondige aard.
Hoofstuk 3
1 As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar
Christus aan die regterhand van God sit. 2 Bedink die dinge daarbo, nie die
dinge op aarde nie. 3 Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus
verborge in God. 4 Wanneer Christus verskyn, Hy wat julle lewe is, sal julle
ook saam met Hom in heerlikheid verskyn. 5 Daarom moet julle daardie deel
van julle wat op die aardse gerig is, afsterf: onsedelikheid, onreinheid, wellus en
slegte begeertes, en ook gierigheid, wat afgodediens is. 6 As gevolg van sulke
dinge kom die oordeel van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. 7
Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog soos hulle geleef het. 8
Maar nou moet ook julle van al hierdie dinge ontslae raak: toorn, driftigheid,
kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. 9
Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes
uitgetrek het 10 en die nuwe mens wat tot volle kennis en na die beeld van sy
Skepper vernuwe word, aangetrek het. 11 By die nuwe mens is daar nie
onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of selfs
Skittiër, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. 12 Daarom,
omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julleself met
innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. 13 Verdra
mekaar en, as enigeen 'n klagte teen enigiemand het, vergewe mekaar. Soos die
Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. 14 Bo en behalwe al hierdie
dinge moet julle julle beklee met die liefde, wat die band is wat alles volmaak
saambind. 15 Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede
van een liggaam is julle immers daartoe geroep. En wees dankbaar. 16 Laat die
woord van Christus oorvloedig in julle woon. Onderrig en vermaan mekaar in
alle wysheid deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere
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tot God te sing. 17 En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die
Naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur Hom dank.

Voorskrifte vir verhoudings
18 Vroue, julle moet ondergeskik wees aan julle mans, soos dit in die Here
gepas is. 19 Mans, julle moet julle vroue liefhê en nie bitter teenoor hulle wees
nie. 20 Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam omdat dit vir
die Here aanneemlik is. 21 Vaders, julle moenie julle kinders treiter sodat hulle
moedeloos word nie. 22 Slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte
gehoorsaam; nie met lippediens om mense se guns te wen nie, maar met 'n
opregte hart, uit ontsag vir die Here. 23 Wat julle ook al doen, werk met
geesdrif, soos vir die Here en nie soos vir mense nie, 24 in die wete dat julle 'n
erfdeel as beloning van die Here sal ontvang; want julle staan in diens van die
Here Christus. 25 Elkeen wat verkeerd doen, sal immers vir sy verkeerde dade
vergeld word; niemand word volgens die uiterlike beoordeel nie.

Hoofstuk 4
1 Julle, eienaars, julle moet aan julle slawe gee wat reg en billik is in die wete
dat julle ook 'n Eienaar in die hemel het.

Bid en tree met wysheid op
2 Volhard in gebed. Wees waaksaam en dankbaar as julle bid. 3 Bid
terselfdertyd ook vir ons dat God vir ons 'n deur vir die Woord sal oopsluit om
die misterie van Christus te verkondig — dit waarvoor ek in boeie is — 4 en bid
dat ek dit met die regte woorde sal kan verduidelik. 5 Tree met wysheid teenoor
buitestanders op, en koop die tyd uit. 6 Julle woorde moet altyd in goeie insig
en smaak wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om 'n ieder en 'n
elk te antwoord.
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Laaste opdragte en groete
7 Tigikus, die geliefde broer, getroue dienaar en medewerker in die Here, sal
alles oor my omstandighede aan julle bekend maak. 8 Juis hiervoor stuur ek
hom na julle, sodat julle van ons omstandighede kan weet en sodat hy julle harte
kan bemoedig. 9 Ek stuur hom saam met Onesimus, die getroue en geliefde
broer, wat van julle af kom. Hulle sal julle alles van ons omstandighede hier
vertel. 10 Aristargus, my medegevangene, stuur groete vir julle, en ook Markus,
Barnabas se neef. Oor hom het julle reeds opdragte ontvang — wanneer hy by
julle kom, verwelkom hom. 11 Dieselfde geld ook Jesus, wat Justus genoem
word. Van diegene wat uit die besnydenis kom, is hulle die enigste
medewerkers vir die koninkryk van God; en hulle het 'n groot troos vir my
geword. 12 Epafras, een van julle, 'n dienskneg van Christus Jesus, stuur vir
julle groete. Hy worstel voortdurend vir julle in sy gebede dat julle, volledig en
met volle oortuiging, in die hele wil van God staande mag bly. 13 Ek getuig van
hom dat hy baie moeite doen vir julle en die mense in Laodisea en Hiërapolis.
14 Lukas, die geliefde dokter, en Demas groet julle. 15 Groet die broers in
Laodisea, en ook Nimfa en die gemeente wat in haar huis bymekaarkom. 16 En
wanneer hierdie brief by julle voorgelees is, sorg dat dit ook in die gemeente
van Laodisea voorgelees word, en dat julle ook die brief wat van Laodisea af
kom, voorlees. 17 Sê ook vir Argippus: ―Let op die bedieningstaak wat jy van
die Here ontvang het, sodat jy dit uitvoer.‖ 18 Dié groetwoorde in my eie
handskrif: Van Paulus. Dink aan my boeie.

Seëngroet
Die genade bly met julle!
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