85. Geef niet op!
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Colossenzen 1:22.




Vind je dat jij met moeilijke dingen te maken hebt?
Vertrouw je op God dat Hij je leven beter maakt? Heb je besloten om God te volgen in goede
en in slechte tijden?
Als iets verkeerd gaat, wat doe je dan? Kun je je een keer herinneren dat je de moed opgaf?
Kun je je een keer herinneren dat je op God vertrouwde?

Lees verder…
De brief tot zover…
Paulus was blij dat er een gemeente in Kolosse was, maar hij was ook bezorgd omdat de mensen
luisterden naar slechte leraren. Die leraren voegden extra (en verkeerde) dingen toe aan de
boodschap over Jezus. Dit bracht de nieuwe volgelingen in de war en Paulus probeerde hun aandacht
te richten op God de Schepper en op Jezus de Redder.
Lees nu samen Kolossenzen 1:21-23a.

Wat er daarna gebeurde…
Paulus wijdde zijn leven toe aan het preken van het goede nieuws over Jezus. Hij herinnerde zijn
lezers eraan dat vriendschap met Jezus het allerbelangrijkste is. Ze moesten samenkomen met
andere christen, samen bijbellezen of zingen voor God om hun geloof te laten groeien.
Het geloof van een christen moet een verschil maken in zijn manier van leven. Hun goede daden zijn
een vrucht van hun contact met Jezus.

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 108 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Kolosse Deze stad ligt in het westen van het huidige Turkije.
Paulus’ boodschap Paulus was nog nooit in de gemeente van Kolosse geweest, maar hij
hoorde dat ze naar verkeerde leraren luisterden. Daarom schreef hij hun een brief om uit te
leggen dat alles wat ze moesten vasthouden aan hun geloof in Jezus.
Datum Paulus schreef deze brief waarschijnlijk rond het jaar zestig na Christus toen hij in
Rome gevangen zat.

Probeer het uit
De meeste mensen hebben af en toe moeite om te bidden en de bijbel te lezen. Zelfs als je veel van
God houdt, kan het soms lastig zijn, maar geef niet op!
Als je het soms lastig vindt, zijn hier wat tips om je te helpen volhouden:






Vraag God om je te helpen om zijn woorden te lezen en te bidden. Lees de Bijbel of bid zodra je
er aan denkt, op elk moment dat je er tijd voor hebt.
Leg je bijbel op een plek waar je hem kan zien – dicht bij de hand, bijvoorbeeld naast je bed of
op je bureau.
Houd op een kalender of in een agenda bij met een dikke stift wanneer je in je bijbel hebt
gelezen.
Praat met een volwassene over je bijbel- en gebedstijd. Je vindt vat wel iemand thuis, in de kerk
of op school die jou kan helpen als vragen hebt.
Vraag iemand thuis om elke dag met je te lezen.

Als je een keer vergeet te lezen of te bidden, maak je niet druk of denk niet dat het toch niet lukt. God
houdt hoe dan ook van je en de Bijbel blijft Gods Woord. Hij is ALTIJD de moeite waard om te lezen.
Vraag God om plezier in het bijbellezen – en begin opnieuw.

Praten met God
Heer, help me alstublieft om een sterk geloof te hebben en niet op te geven.

