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Inleiding 
 

Datering 
 
De brief van Paulus aan de gelovigen in Efeze is geschreven, ongeveer in het jaar 
60 / 63, vanuit de gevangenis in Rome (Efz.3:1; 4:1; 6:19). 
 

Het onderwerp van de brief 
 
Toen Paulus in de stad Efeze kwam, heeft hij daar het evangelie gepredikt. Na het 
ontstaan van een gemeente heeft hij er onderwijs gegeven over Gods eeuwig 
raadsbesluit, het unieke van het christendom. In zijn brief aan hen beschrijft hij 
een geheimenis, een verborgenheid, die in andere tijden niet eerder was 
bekendgemaakt. Dit geheimenis is door Jezus Christus aan Paulus geopenbaard 
(3:3-6). Hij laat ons zien wat de gemeente van God voor Hem betekent en wat de 
positie van de gelovigen in Christus Jezus is. Gelovigen uit Israël en gelovigen uit 
de volken zijn samen met Christus verbonden en vormen samen één nieuwe 
Mens. Christus is het hoofd en de gelovigen zijn leden van dit lichaam. 
Hoewel Joden en heidenen één zijn in Christus, hebben de Joden als volk hun 
positie als aards volk van God niet verloren (hoewel zij als volk tijdelijk terzijde zijn 
gesteld) en zijn de gelovigen uit de heidenen niet tot de positie van de Joden 
gebracht. 
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Dat de Here Jezus één is met de gemeente werd Paulus onmiddellijk duidelijk 
toen hij op weg naar Damaskus ging om de volgelingen van de Here Jezus te 
arresteren. Hij hoorde een stem die tegen hem zei: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u 
Mij?’ Paulus dacht dat hij de gemeente vervolgde, maar daarmee vervolgde Hij 
Christus. De Here Jezus maakte hem toen en later ook bij andere verschijningen, 
duidelijk dat Hij met de gemeente een bijzondere eenheid vormt. Tijdens die 
verschijningen heeft God aan hem Zijn verborgenheden, (of: geheimenissen) 
bekendgemaakt met als doel deze in het bijzonder aan de volken bekend te 
maken (Hand.9:4; 22:14,15; 26:14-18; Gal.2:12; 2Kor.12:1-4; 1Kor.11:23). 
 
In deze brief wordt uitvoerig ingegaan op de verheven plaats waar de gelovige nu 
met Christus mag zitten, in de hemelse gewesten; de wandel van de gelovige, hoe 
die vroeger was en nu dient te zijn; en hoe hij dient te staan en stand kan houden. 
In Ps.1:1 lezen we hoe het niet moet: niet wandelen (…), niet staan (…), niet zitten 
(…). Deze brief begint met de positie van de gelovige: zitten (rusten in het werk 
van de Here Jezus). Van hieruit kan hij wandelen met God en stand houden 
tegenover de listen van de duivel. 
 

Parallel tussen de brief aan Efeze en het boek Jozua 
 
Het oude testament beschrijft ons de geschiedenis en toekomst van Israël, het 
aardse volk van God. Het nieuwe testament beschrijft de komst van Christus, het 
ontstaan en de toekomst van de gemeente het hemelse volk van God. Het boek 
Exodus beschrijft het verblijf van Israël in Egypte en het vertrek eruit; Numeri, hun 
reis door de woestijn. Het boek Jozua beschrijft hun ingaan en veroveren van het 
beloofde land. Hiervan kunnen wij veel leren, want: (…) Al deze dingen nu zijn hun 
overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor 
ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is (1Kor.10:6,11). 
 
Egypte is een beeld van de wereld waar satan, de overste van de wereld, god is 
(Joh.12:31; 14:30; 16:11; 2Kor.4:4; Efz.2:2). Deze wereld dienen gelovigen te 
verlaten. Door, nadat zij schuilden achter het bloed van het Lam, op reis te gaan 
naar het beloofde land. Zoals het volk Israël gescheiden werd van Egypte en van 
farao door de Rode zee, zo zijn gelovigen gescheiden van de wereld door de doop 
tot Christus. Gespaard voor het oordeel en verlost van de macht van satan. De 
woestijn is een beeld van de wereld die gelovigen niets meer te bieden heeft en 
een plaats is waar het geloof wordt beproefd. Echter ook een plaats waar God op 
een bijzondere manier voor hen zorgt. Elke dag mogen zij eten van het manna 
(genieten van de Here Jezus) en drinken van het water (het levende Woord). 
Vervolgens zijn gelovigen ook ‘geestelijk’ in Kanaän, het land overvloeiende van 
melk en honing. Zij zijn met Christus gestorven en met Hem opgewekt. Het land is 
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een beeld van hun positie in Christus, in de hemelse gewesten, die zij in geloof in 
bezit nemen. Een gebied waar zij een geestelijk strijd voeren, maar ook genieten 
van hemelse zegeningen en rust in Christus. 
 
Tussen het boek Jozua en de brief aan Efeze vinden we een parallel door de 
beschrijving van een letterlijke en geestelijke werkelijkheid. Het boek Jozua 
beschrijft het komen en in bezit nemen van het beloofde land door het volk Israël: 
ze volgden de ark en gingen droogvoets door de Jordaan; vervolgens werd het 
volk besneden in Gilgal en begon de strijd in geloof onder leiding van Jozua en de 
Bevelhebber van het leger des Heren. Elke plaats waar ze hun voet op zetten, zou 
God hen geven (Joz.1-5:12). We lezen het verslag hoe zij het land in bezit namen 
(Joz.5:13-12:24). Een omschrijving van hun erfdeel (Jozua 13–19). Tenslotte hoe 
zij in het land konden genieten van de rust wanneer zij God dienden (Joz.20-24). 
 
In de brief aan Efeze wordt uitgelegd hoe gelovigen op een bijzondere manier 
verbonden zijn met Christus. Zoals het volk Israël met de ark door de Jordaan 
ging, zo zijn gelovigen met Christus in de dood geweest en opgestaan. Evenals het 
volk Israël een eenheid vormde, dat gesymboliseerd werd door de twaalf stenen 
genomen uit het midden van de Jordaan en geplaatst als een gedenkteken bij 
Gilgal, zo vormt Christus met de gemeente een bijzondere eenheid: a) als leden 
van een lichaam waarvan Hij het hoofd is; b) als Zijn bruid. Met Christus vormen 
zij een unieke liefdesrelatie en delen zij eenmaal in Zijn erfenis. 
Paulus bad voor hen dat zij hun positie in de hemelse gewesten zouden begrijpen, 
in bezit nemen en verdedigen. Hij riep hen op in hun wandel navolgers van God te 
zijn, de duivel geen plaats of een voet te geven en de geestelijke wapenrusting 
aan te doen om daarmee weerbaar te zijn bij een geestelijke aanval. Zoals het 
volk Israël het wetboek van Mozes had en sterk stond wanneer zij alles wat daarin 
geschreven stond in acht namen en niet daarvan zouden afwijken, zo hebben 
gelovigen nu het complete Woord van God. Als een heel belangrijk onderdeel van 
hun geestelijk wapenrusting in de geestelijke strijd. 
 
Hoewel christenen nog in de wereld zijn, dienen zij door hun levenswijze te laten 
zien dat zij niet meer van deze wereld zijn! Vele christenen hebben echter de 
tegenwoordige wereld lief, keren deze niet de rug toe of keren evenals Demas 
hierna terug. Zij maken geen beslissende keuze in hun leven om God te dienen. Zij 
nemen niet dagelijks het kruis op. En volgen de Here Jezus niet op de weg van 
zelfverloochening en beproevingen. Zij voeren niet de geestelijke strijd in geloof 
om de geestelijke zegeningen in bezit te nemen die God hun wil geven. Hierdoor 
missen zij de vrede, blijdschap en liefde van God in hun hart en twijfelen zij 
voortdurend aan hun behoudenis. 
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Indeling van de brief aan Efeze 
 
We kunnen de brief verdelen in het: 

 Leerstellige gedeelte. De positie van de gelovigen in Christus: in Hem, in 
de hemelse gewesten (hoofdstuk 1 t/m 3). 

 Praktische gedeelte. De wandel van de gelovigen op de aarde (hoofdstuk 
4 t/m 6). 

 
In de Efezebrief zien wij drie verschillende aspecten van de gemeente: 

 Hoofdstuk 1: als een lichaam (een organisme en geen organisatie) 

 Hoofdstuk 2: als een huis, een bouwwerk, een tempel, een woonstede 
van God in de Geest (waarin gelovigen als priesters God aanbidden) 

 Hoofdstuk 5: als een bruid (relatie van liefde) 
 
De tempel van God en de tempel van Artemis 
 
Efeze was de voormalige hoofdstad van de provincie Asia en is gesticht door 
Alexander de Grote. In Efeze bevond zich een groot openlucht theater waar wel 
plaats was voor 25.000 mensen. Het was een beroemde tempel waarin door de 
Romeinen de godin Artemis en door de Grieken de godin Diana werd vereerd. 
Deze tempel werd beschouwd als een van de zeven wereldwonderen. De tempel 
was geheel van zuiver marmer gebouwd en had een lengte van ca. 127 meter en 
een breedte van 66 meter. Het plafond werd gesteund door 127 marmeren 
pilaren van 18 meter hoogte. In de tempel bevond zich een beeld dat, met wat 
fantasie, de gedaante had van een mens. Men beweerde dat het uit de hemel was 
gevallen. (Waarschijnlijk was het een meteoorsteen.) In Efeze stond dus de 
mooiste en duurzaamste tempel die mensen kunnen maken. 
 

 
De tempel van Artemis in de dagen van Paulus 
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Juist aan de gelovigen in deze plaats heeft God bekendgemaakt wat Zijn tempel is: 
de gemeente van God. De tempel van God is eeuwig, de poorten van de hel zullen 
haar niet overweldigen (Matth.16:18). Van de tempel van Artemis is slecht een 
ruïne over. 
 

 
De ruïne van de tempel van Artemis 
 
Van de woning van God in de Geest is Jezus Christus Zelf de hoeksteen; in Wie het 
gehele gebouw verrijst tot een tempel in de Here. Wanneer iemand opnieuw 
geboren wordt, wordt hij als een levende steen toegevoegd aan deze heilige 
tempel (1Petr.2:5). Daartoe is de Zoon van God vanuit de hemel naar de aarde 
neergedaald in een menselijk lichaam en na zijn opstanding uit de dood 
teruggekeerd naar de hemel (2:19-21). 
Een oude Latijnse inscriptie vermeldt ergens: ‘Hij, Jezus Christus, was God. Hij 
werd Mens. En is nu beiden, God en Mens.’ 
 

 
Het openlucht theater in Efeze 
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Juist in deze stad, waarin een groot theater was, waar de gladiatoren het zwaard 
tegen elkaar opnamen en mensen streden tegen wilde dieren, maakte God aan de 
gemeente bekend hoe de strijd in de hemelse gewesten eruit ziet; hoe je in de 
strijd tegen de duivel kunt staande blijven en overwinnen. 
 

 
Het theater gezien vanaf de tribune 
 

Ontstaan van de gemeente in Efeze 
 
We weten dat Paulus tenminste drie zendingsreizen heeft gemaakt en, als 
gevangene, een reis naar Rome. In welke jaren deze reizen gemaakt zijn, is 
ongeveer bekend. 
 
In Hand.18-20 lezen we over het ontstaan van de gemeente van Efeze. Tijdens zijn 
tweede zendingsreis verbleef Paulus, op zijn terugreis naar Antiochië, een korte 
tijd in Efeze en sprak hij in de synagoge met de Joden. Hun verzoek om langer te 
blijven willigde hij niet in, maar beloofde: ‘Als God het wil, kom ik terug.’ Bij zijn 
vertrek liet hij het echtpaar Aquila en Priscilla achter (Hand.18:19,20,26). Tijdens 
zijn afwezigheid kwam dit echtpaar met Apollos, een rondreizend prediker en 
volgeling van Johannes de Doper in contact en legden hem in hun huis het 
evangelie verder uit. Vervolgens vertrok Apollos vanuit Efeze naar Korinthe. 
 

 
1

e
 zendingsreis van Paulus (Hand.13:4-14:27) ca. 46-48 na Chr. 
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2
e
 zendingsreis van Paulus (Hand.15:36-18:22) ca. 48-52 na Chr. 

 

 
 
 

3
e
 zendingsreis van Paulus (Hand.18:23-23:35) ca. 52-59 na Chr. 

 
Op zijn derde zendingsreis, ongeveer in het jaar 55, kwam Paulus opnieuw in 
Efeze en verbleef hij drie jaar in deze stad (Hand.19-20:31). Het eerste contact 
legde hij met twaalf Joodse mannen. Evenals Apollos bleken dit volgelingen van 
Johannes de Doper te zijn. Tijdens hun kennismaking stelde hij hen twee 
belangrijke vragen: 

1. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? 
2. Waarmee, ofwel: tot welke doop bent u gedoopt? 

 
De eerste vraag verschaft duidelijkheid of iemand het eigendom van Christus is. 
Want die de Geest niet heeft, behoort Hem niet toe. Door de inwoning van de 
Heilige Geest wordt een gelovige een tempel van de Heilige Geest. En zet God als 
het ware zijn eigendomsrecht op hem door hem te verzegelen met de Heilige 
Geest. Door de inwoning van de Heilige Geest die hem leidt, heeft een gelovige de 
zekerheid dat hij of zij een kind van God is (Rom.8:9; 1Kor.3:16, 6:19; Efz.1:13; 
2Kor.1:21,22; 5:5; Efz.4:30; Hand.2:33, 5:32; Rom.8:15; Gal.4:6). 
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De tweede vraag maakt duidelijk dat iemand die zich tot de Naam van de Here 
Jezus heeft laten dopen zegt: Ik behoor bij de Here Jezus. Hij stierf voor mijn 
zonden. Door de doop in een watergraf maakte ik mij één met Hem. Met Hem 
ben ik opgestaan tot een nieuw leven en ik wil dit door mijn gedrag als christen 
laten zien (Rom.6:4; Kol.2:12; 1Kor.15:29; Gal.3:27; Hand.22:16; 1Petr.3:21; 
Matth.28:19). 
 
Paulus legde deze discipelen van Johannes de Doper uit dat zij moesten geloven in 
Hem die na Johannes kwam, dat is Jezus (Hand.19:6). Door zich te laten dopen 
toonden deze discipelen dat zij in de Here Jezus geloofden en christen zijn 
geworden. Vervolgens legde Paulus hun de handen op, hiermee liet hij zien dat hij 
met deze gelovigen één was in Christus. Daarna ontvingen deze voormalige 
discipelen van Johannes de Doper de Heilige Geest, evenals de Joden (Hand.2:38-
40), de Samaritanen (Hand.8:17), en de heidenen (Hand.10:44) de Heilige Geest 
hadden ontvangen. 
 
Gedurende drie maanden sprak Paulus in de synagoge tot de Joden aangaande 
het koninkrijk van God. Maar toen deze Joden zich tegen deze prediking 
verzetten, zonderde hij zich van hen af. Daarna sprak hij dagelijks twee jaar lang in 
de school van Tyranus tot hen die discipelen van Jezus Christus waren geworden 
(Hand.19:8-12). Velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden 
belijden en deden afstand van dat wat vroeger waardevol voor hen was (Hand. 
19:18,19). 
 
Tijdens zijn verblijf in die stad heeft Paulus de eerste Korinthebrief geschreven. 
Over zijn verblijf in Efeze schreef hij aan de Korinthiërs: ‘Mij is een grote en 
krachtige deur geopend (voor het evangelie)’ (1Kor.16-5-9; Hand.19:22). 
Desondanks heeft Paulus veel tegenstand in Efeze te verwerken gehad. Hij heeft 
er als het ware tegen de wilde dieren, tegen satanische machten gevochten 
(1Kor.15:32; verg. Ps.22:13,14). Satan bootste het werk van God na door de zeven 
zonen van Sceva, een joodse overpriester (Hand. 19:13-16). Demetrius, een maker 
van zilveren tempels, wist zelfs een volksoproer tot stand te brengen. Door de 
bewaring van God kon Paulus na deze gebeurtenis de stad verlaten (Hand. 19:23-
20:1). De Bijbel vermeldt niet dat Paulus daarna opnieuw in Efeze is geweest. Wel 
dat hij op doorreis naar Jeruzalem de oudsten van de gemeente van Efeze op het 
strand van Mileté heeft ontboden. Bij het afscheid van hen droeg hij hen op aan 
het woord van de Here en het woord van Zijn genade. Aan Hem die machtig is te 
bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden (Hand. 20:17-38). Bij dit 
afscheid heeft Paulus hen er aan herinnerd dat hij hun gepredikt had: bekering tot 
God en geloof in de Here Jezus en de gehele raad van God. Wat dit geheimenis, 
dit raadsbesluit van God inhoudt, legt hij in deze brief nogmaals uit. 
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Reis naar Rome (Hand.27:1-28:16) 
 

Diverse brieven aan Efeze 
 
Tijdens zijn gevangenschap in Rome heeft Paulus in de brief aan Efeze verwoord 
wat hij hun gepredikt heeft. In zijn twee brieven aan Timotheus uitte hij zijn zorg 
over deze gemeente en stuurde hij Tychicus tot hen (1Tim.1:3; 2Tim. 1:15; 4:12). 
Paulus schreef deze brieven aan Timotheus die op dat moment waarschijnlijk in 
Efeze verbleef. Hierin lezen we dat het verval, waarvoor hij bij zijn afscheid had 
gewaarschuwd, al zijn intrede deed in deze gemeente. 
 
De apostel Johannes schreef een brief aan zeven gemeenten in klein Azië. In elk 
van deze zeven brieven beschreef hij de geestelijke toestand van deze gemeenten 
waarin zij toen verkeerden. Hij begon met een brief aan de gemeente in Efeze 
(Openb.2 en 3). Hoewel zij valse leraars ontmaskerden en volhardden in het 
dienen van God in moeilijke omstandigheden, was er een ernstige situatie 
ontstaan met mogelijk verstrekkende gevolgen. De Here Jezus had niet meer de 
eerste, de belangrijkste plaats in hun leven. Wanneer zij zich niet bekeerden, zou 
God het licht van hen wegnemen. In deze brief komen de onderwerpen terug 
waarover ook Paulus heeft gesproken en geschreven zoals: De liefde gericht op 
God en mensen dient centraal te staan in het leven; De werken en hoogte van het 
geloof; De houding ten opzichte van dwaalleraars, en lichtdragers zijn. 
Deze genoemde brieven samen geven ons een totaal beeld van de gemeente in 
Efeze in het apostolisch tijdperk. De overlevering leert dat de apostel Johannes op 
hoge leeftijd in Efeze is overleden. 
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Bijzondere begrippen in de brief aan Efeze: 
 

Zitten: 
God heeft de gelovigen een plaats gegeven en in Christus doen zitten in de 
hemelse gewesten (2:6). 
 
Staan:  
De wapenrusting aandoen om staande te blijven tegenover de verleiding van de 
duivel (6:11). 
Om staande te blijven in de boze dag (6:13). 
Staat dan: de lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het borstwapen 
der gerechtigheid, de voeten geschoeid met het evangelie, neem het schild van 
het geloof, de helm van het heil, en het zwaard van de Geest. En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken (6:14). 
 
Wandelen: 

 Wandel niet meer als vroeger, toen wandelde u in overtredingen en 
zonden (2:2) 

 Wandel niet meer als de volken, in de ijdelheid van denken en verstand, 
vervreemd van God, vanwege hun onwetendheid en verharding van het 
hart (4:17) 

 Wandel van vroeger afgelegd (4:22) 

 Wandel de roeping waardig, naar het voorbeeld van Christus, adeldom 
verplicht (4:1) 

 Wandel in goede werken, die God te voren bereid heeft (2:10) 

 Wandel in liefde, naar het voorbeeld en maatstaf van God als geliefde 
kinderen (5:2) 

 Wandel als kinderen van het licht, ontmasker de werken der duisternis. 
Dus ook niet slaapwandelen (5:8) 

 Wandel als wijzen, zie nauwlettend toe hoe u wandelt. De gelegenheid 
ten nutte maken (5:15) 

 
De hemelse gewesten 
De uitdrukking ‘hemelse gewesten’ komt vijfmaal voor in de Bijbel, en alleen in 
deze brief. De hemelse gewesten betekent ‘het hemelse’. Het is een breed begrip 
en betreft de totale onzichtbare wereld. Van het luchtruim rondom ons, waar 
zowel gevallen engelen en engelen als dienende geesten zijn. Tot de hemel als 
woonplaats van God. In die onzichtbare wereld strijden wij tegen machten en 
boze geesten, maar hebben wij ook door de Geest de toegang tot de Vader. 
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Anderzijds kunnen leden van de gemeente door hun houding en gedrag aan de 
zichtbare en onzichtbare wereld hun leven met God laten zien. 
 

 Gelovigen zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse 
gewesten (1:3,4) 

 De Vader heeft Christus de verheerlijkte Mens doen zitten in de hemelse 
gewesten (1:18-21) 

 God heeft ons met Hem gezet in de hemelse gewesten (2:4-7) 

 De gemeente maakt de veelvuldige wijsheid bekend in de hemelse 
gewesten aan (…) (3:8-12) 

 Strijden met de wapenrusting aan tegen machten in de hemelse 
gewesten (6:11,12) 

 
Trefwoorden in deze brief: 
 
De wil van God en onze wil, 7 maal: 

 Apostel, door de wil van God (1:1) 

 Voor Zichzelf bestemd naar het welbehagen van Zijn wil (1:5) 

 Het geheimenis van Zijn wil bekend gemaakt (1:9) 

 Hem die alles werkt naar de raad van Zijn wil (1:11) 

 Voorheen deden wij de wil van het vlees (2:3) 

 Wees niet onverstandig, begrijp wat de wil van de Here is (5:17) 

 Van harte de wil van God doen (6:6) 
 
Erfenis / erfdeel, 6 maal 

 Christus, in wie wij een erfdeel ontvangen hebben (1:11) 

 De Heilige Geest als onderpand van de erfenis (1:14) 

 Hoe rijk de heerlijkheid van de erfenis is (1:8) 

 De volken mede-erfgenamen van de belofte in Christus (3:6) 

 Een hoereerder etc. heeft geen erfdeel in (…) (5:5) 

 Hem die machtig is een erfdeel te geven (Hand.20:33; 26:18) 
 

 
Rijkdom, 5 maal: 

 Rijkdom van genade, weten verlost te zijn (1:8) 

 Rijkdom van de heerlijkheid, van de erfenis (1:18) 

 Rijkdom van genade, betoond in Christus (2:7) 

 Rijkdom van Christus, verkondigen (3:8) 

 Rijkdom van de heerlijkheid, gesterkt door de kracht van zijn Geest (3:16) 
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De Heilige Geest 
In het leven van Paulus nam de Heilige Geest een belangrijke plaats in. Bij zijn 
kennismaking met de Efeziërs vroeg hij hen: ‘Hebt u de Heilige Geest ontvangen 
toen u tot geloof kwam?’ (Hand. 19:2). Bij het afscheid van de oudsten van Efeze 
op het strand van Miléte deelde hij hen mee dat hij gebonden door de Geest naar 
Jeruzalem ging en dat de Heilige Geest hem getuigde dat hem verdrukking te 
wachten stond. Hij herinnerde hen eraan dat de Heilige Geest hen tot opzieners 
over de kudde had gesteld en vertelde dat God hem had getoond dat valse 
leringen zouden binnendringen in gemeente (Hand.20:22,23,28). 
 
De gelovigen en de Heilige Geest, 13 maal: 

 Zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten 
(1:3) 

 Zijn verzegeld met de Heilige Geest nadat zij tot geloof kwamen (1:13) 

 Voor hen bad Paulus dat zij de Geest van wijsheid zouden ontvangen 
(1:17) 

 Hebben door één Geest toegang tot de Vader (2:18) 

 Worden mede opgebouwd tot een woonstede van God in de Geest 
(2:22) 

 Aan de heiligen zijn door de Geest verborgenheden geopenbaard (3:5) 

 Worden met kracht gesterkt door Zijn Geest in de inwendige mens (3:16) 

 Dienen zich te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren (4:3) 

 Vormen samen één lichaam door één Geest (4:4) 

 Worden opgeroepen de Heilige Geest niet te bedroeven (4:30) 

 Dienen vervult te worden met de Geest (5:18) 

 Worden opgeroepen hun wapenrusting aan te doen, daarbij behoort het 
zwaard van de Geest, het Woord van God (6:17) 

 Bidden tevens met aanhoudend gebed en smeken bij elke gelegenheid in 
de Geest (6:18) 

 
Liefde, 15 maal: 

 Uitverkoren in liefde (1:4) 

 Zij hadden liefde voor alle heiligen (1:16) 

 Rijk door barmhartigheid door Zijn grote liefde (2:4) 

 Waarmee Hij ons liefgehad heeft (2:4) 

 In liefde geworteld (3:17) 

 Liefde zou kennen (3:19) 

 In liefde aan de waarheid te houden (4:15) 

 Opbouw van het lichaam van zichzelf in liefde (4:16) 

 Wandel in liefde (5:2) 
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 Zoals Christus ons liefgehad heeft (5:2) 

 Mannen moeten hun vrouwen liefhebben (5:25) 

 Liefhebben als hun eigen lichaam (5:28) 

 Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief (5:28) 

 Eigen vrouw liefhebben als zichzelf (5:33) 

 Vrede zij de broeders en liefde met geloof (6:23) 
 
Geloof, 10 maal: 

 In Hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het 
evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot 
geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte (1:13) 

 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Here Jezus 
onder u, en van de liefde voor alle heiligen (1:15) 

 Ons die geloven (1:19) 

 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof (2:8) 

 In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, 
door het geloof in Hem (3:12) 

 Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde 
geworteld en gefundeerd bent (3:17) 

 Eén Here, één geloof, één doop (4:5) 

 Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis 
van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de 
grootte van de volheid van Christus (4:13) 

 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen 
van de boze kunt uitblussen (6:16) 

 Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de 
Here Jezus Christus (6:23) 

 
Vrede, 7 maal: 
Paulus begon en eindigde hiermee: 

 Hen vrede toe te wensen (1:2) 

 Hij wees hen op: Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft door de 
tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken (2:14) 

 Hij heeft de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van 
de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot 
één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken (2:15) 

 Bij Zijn komst heeft Hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die 
veraf was, en aan hen die dichtbij waren (2:17) 

 Moedigde hen aan: te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren 
door de band van de vrede (4:3) 
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 En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede 
(6:15) 

 Vrede zij de broeders en liefde met geloof (6:23) 
 
Volheid, vervuld, 9 maal: 

 In de volheid der tijden (1:19) 

 De volheid van Hem (1:23) 

 Die alles in allen vervuld (1:23) 

 Opdat u vervult zult worden tot (3:19) 

 Tot heel de volheid van God (3:19)  

 Hij Die neergedaald is, is opgevaren om alles tot volheid te brengen 
(4:10) 

 Om te komen tot een volwassen man, de volgroeidheid (4:13) 

 Van de volheid van Christus (4:13) 

 Word vervuld met de Geest (5:18) 

 Na alles gedaan te hebben, uw taak geheel vervuld of volbracht te 
hebben, standhouden (6:13) 

 
 

Vraag 1: Wat zou jij antwoorden als iemand jou dezelfde vragen stelt als Paulus in 
Hand.19:2,3? 

 
Vraag 2: Heb jij wel eens (openlijk) schuld beleden? 
 
Vraag 3: Ben jij bereidt afstand te doen van dingen die vroeger waardevol voor je 

waren? (Hand.19:19). 
 
Vraag 4: Is jouw leven kostbaar voor jezelf? (Hand.20:24). 
 
Vraag 5: Heb jij een hart voor andere gelovigen? (Hand.20:28,35). 
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Overzicht Efeze 1 
 
In dit hoofdstuk zien we de Here Jezus, als het hoofd van het lichaam, de 
gemeente, verbonden met alle gelovigen. De gelovigen zijn leden van Zijn 
lichaam. Nadat de Here Jezus is opgestaan uit de dood is Hij naar de hemel 
teruggekeerd. Zoals een hoofd niet te scheiden is van een lichaam, zo worden de 
gelovigen in Christus nu al in de hemel gezien. Dit is hun positie in Christus. Dit 
lichaam wordt ‘Christus’ genoemd (1Kor.12:12). Nadat de Here Jezus is 
teruggekeerd naar de hemel, is Heilige Geest naar de wereld gekomen om 
mensen tot Christus te leiden. Wanneer de gemeente compleet is, komt de Here 
Jezus terug om haar tot Zich te nemen (Joh.7:39; 14:2,3; Rom.11:25; 1Thess.4:13-
18). Gelovigen hebben de Heilige Geest inwonend, als onderpand op de 
toekomstige erfenis waarin zij met Christus zullen delen. Hij heeft ons uitverkoren 
opdat wij heilig voor Hem zouden zijn. Als zonen van God zijn gelovigen hiertoe 
bestemd. God zal alles in Christus bijeen brengen wat in de hemel en op de aarde 
is. Opdat zij dit zouden weten en Hem hiervoor prijzen, maakte Hij het 
welbehagen, het geheimenis, de raad van Zijn wil, bekend. 
 
De gelovigen worden in dit hoofdstuk zeven maal gezien in Hem. Hij, de Here 
Jezus is in de hemel en wij, gelovigen, verbonden met Hem dus ook (vs. 1, 3, 7, 9, 
11, 13, 13). 
Als illustratie: steekt iemand zijn hoofd buiten een raam, dan kan hij zeggen: ‘Ik 
ben buiten’, terwijl zijn romp en benen binnen zijn. Hij kan dit zeggen omdat zijn 
hoofd buiten is.  
 
Vs.3-14. Is een loflied op Gods genade met steeds een refrein. 
 
Vs.3-6. Gaat over God de Vader, het gaat terug tot in het verre verleden. Hij heeft 
ons uitverkoren en bestemd opdat wij heilig als zonen voor Zijn aangezicht 
zouden staan. Refrein, het doel: tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. 
 
Vs.7-12. Gaat over God de Zoon, en heeft betrekking op de tegenwoordige tijd. In 
Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van onze 
overtredingen. Hij had zich voorgenomen om in de volheid der tijden alles onder 
één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, in Hem in wie wij ook het erfdeel 
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ontvangen hebben. Refrein, het doel: opdat wij zouden zijn tot lof zijner 
heerlijkheid. 
 
Vs.13-14. Gaat over God de Heilige Geest, dit wijst op de toekomst. Nadat wij het 
evangelie hebben gehoord, daarna geloofd, zijn wij verzegeld met de Heilige 
Geest die het onderpand is van onze erfenis. Refrein, het doel: tot verlossing van 
het volk, dat Hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. 
 
Vs.15-23. Is een gebed van Paulus voor de gelovigen, waarin hij voorbede doet 
aan de Vader der heerlijkheid. Opdat zij zouden ontvangen de Geest van wijsheid, 
verlichte ogen van het hart en drie dingen zouden weten: 
 
1) Welke hoop onze roeping wekt 
Gelovigen zijn deelgenoten van de hemelse roeping. Hij heeft ons voor zichzelf 
bestemd. Het houdt in dat zij spoedig heilig en onberispelijk voor hem zullen 
staan (1:3-6). 
 
2) Hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis 
Door het geloof kunnen zij zich nu al in de rijkdom van de erfenis, die zij straks 
zullen ontvangen, verheugen. De dag komt dat zij met Christus zullen heersen 
over alles wat God de Here Jezus geeft, de gehele schepping (1:10-14). 
 
3) Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven 
Dode zondaars zijn levend gemaakt en met Christus gezet in de hemelse 
gewesten (2:4-6). 
 
 
 

Aantekeningen Efeze 1 
 
Vs.1,2. Paulus is apostel, een afgezant, naar de wil van God. Door God is hij op 
een bijzonder manier voor deze bijzondere dienst geroepen (Gal.1:1,11-24; 2:7-9; 
Hand.9:1-19). God had hem voorbestemd om Zijn wil te kennen en getuige te zijn 
bij alle mensen (Hand.22:14,15), om gezonden te worden tot de heidenen, om 
hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht; en van de 
macht van satan tot God; opdat zij vergeving van zonden ontvangen en een 
erfdeel onder de geheiligden door geloof in Hem (Hand.26:16-18). 
Hij wenst de geadresseerde gelovigen in Efeze genade en vrede toe van God, onze 
Vader, en van de Here Jezus Christus. 
 
Vs.3. Gezegend wil zeggen: geprezen, geloofd. 
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Driemaal komt deze bijzondere uitdrukking voor in de Bijbel: 
 

1. ‘Gezegend zij de God en Vader die ons troost’ (2Kor.1:3)  
2. ‘Gezegend zij God de Vader die ons opnieuw geboren deed worden’ 

(1Petr.1:3)  
3. ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons 

gezegend heeft met alle (niet allerlei) geestelijke zegeningen in de 
hemelse gewesten’ (Efeze 1:3) 

 
Zegenen wil ook zeggen: het goede over iemand uitspreken en schenken. Deze 
twee elementen vinden we in Efz.1:3. Mensen kunnen elkaar een zegen 
toewensen en een zegen zijn voor de ander (Gen.12:2,3). God alleen kan een 
zegen, het goede schenken. ‘Het is ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend 
wordt door wat meer is’ (Hebr.7:7). Mensen kunnen God het goede niet 
schenken. In die zin kunnen mensen God niet zegenen, wel God prijzen (zegenen) 
om zijn goedheid. Paulus prijst, looft, zegent God, voor de zegeningen die 
gelovigen hebben ontvangen. 
 
Onder het oude verbond was Israël, het aardse volk van God, gezegend met 
aardse zegeningen. Als voorwaarde eiste God gehoorzaamheid (Deut.28:1-14). En 
vergaf God zonden (Ps.32:1-5). Hij bedekte de zonden met het bloed van dieren, 
vooruitziende op het werk van de Here Jezus op het kruis. Onder het oude 
verbond was de Heilige Geest op gelovigen, in enkele gevallen ook op 
ongelovigen. 
 
Onder het nieuwe verbond dat God met Israël zal sluiten, vergeeft God zonden op 
grond van het volbrachte werk van de Here Jezus. God stort dan Zijn Geest uit op 
alle vlees. Israël zal aardse zegeningen ontvangen en de volken zullen daarin 
delen (Joel 2:28; Jer.31; Hebr.10:1-17). 
 
De gelovigen die nu in deze tussenliggende periode leven, d.i. de tijd vanaf de 
uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren tot het moment dat de Here Jezus 
wederkomt en hen brengt in het Vaderhuis, vormen de gemeente. Zij hebben al 
deel aan de zegeningen van het nieuwe verbond. Zij weten dat hun zonden 
vergeven zijn op grond van het volbrachte werk van de Here Jezus en hebben de 
Heilige Geest inwonend. Zij hebben gemeenschap met de Vader en de Zoon 
(1Joh.1:3). Hoewel God nu gelovigen, de gemeente, ook zegent met aardse 
zegening dienen zij nu rekening te houden met verwerping en lijden voor Zijn 
Naam. Zij zijn in de eerste plaats gezegend met geestelijke zegeningen in de 
hemel. Na dit leven op aarde delen zij in de glorie met Christus. Zij zullen daar zijn 
waar Christus zal zijn. 
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Vs.4. De zegen die God de Vader ons schenkt, houdt in het bijzonder in, dat Hij 
ons voor de grondlegging van de wereld in Hem (in Christus) uitverkoren heeft, 
opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. ‘Voor Hem’ 
betekent hier: altijd in Zijn tegenwoordigheid zijn, als Zijn duurgekochte geliefden. 
Voordat God de aarde had geschapen en de zondeval plaatsvond, had God een 
plan. Er zouden niet alleen mensen op de aarde wonen, maar ook bij Hem in de 
hemel, in het Vaderhuis. Tegen zijn discipelen vertelde Hij: ‘In het huis van Mijn 
Vader zijn vele woningen (…) Als Ik heengegaan ben en plaats voor u 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn 
waar Ik ben’ (Joh.14:2,3). Daar zijn, waar de Vader en de Zoon  eeuwig waren en 
zijn, om in de heerlijkheid van Christus te delen. De dag komt dat Hij zal zeggen: 
‘Zie ik en de kinderen die God mij heeft gegeven’ (Hebr.2:13). 
In Joh.17:22,24 horen we de Here Jezus bidden: ‘Ik heb hun de heerlijkheid 
gegeven, die U Mij hebt gegeven (…) Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij 
zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien die U Mij gegeven 
hebt’. Johannes schrijft: ‘Het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar wij 
weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn’ (1Joh.3:2). 
 
 
Uitverkiezing 
Uitverkiezing heeft in de Bijbel steeds te maken met het ontvangen van een 
positie. Bij Gods verkiezing staat liefde centraal, maar zodra mensen voor iets 
kiezen, houdt dit ook afwijzing in. Onderstaande Bijbelgedeelten tonen dit aan. 
Nergens in de Bijbel lezen we dat God mensen (te voren) verkoren heeft met het 
doel voor eeuwig in de hel te zijn. 

 God verkoos Jakob, uit hem zou Israël gebouwd worden en hij zou de drager 
van de zegen zijn die door God aan Abraham was beloofd (Rom.9:11-13) 

 God verkoos Israël uit de volken als Zijn volk (Deut.7:7; 1Kon.3:8; Ps.105:6,43; 
Jes.41:9; Mark.13:20; Openb.17:14) 

 Een persoon, Mozes, Aaron (Num.16:5; Salomo, 1Kron.28:6) 

 Een stad, Jeruzalem (Deut.12:5) 

 Een geslacht (1Petr.2:9) 

 Paulus was een uitverkoren vat en geroepen tot een bijzondere dienst 
(Hand.9:15) 

 Gelovigen van de gemeente zijn uitverkoren om heilig en onberispelijk voor 
Hem te zijn (Efz.1:4) 

 
Gelovigen worden uitverkoren, heiligen en geliefden genoemd (2Tim.2:10; 
Kol.3:12; 1Kor.1:27). 
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Paulus wist dat de gelovigen in Thessaloniki uitverkoren waren. Geroepen door 
het evangelie hadden zij het Woord aangenomen (1Thess.1:5; 2Thes.2:13). 
 
Voor de grondlegging der wereld, 3 maal genoemd: 

 Gelovigen, de gemeente is uitverkoren (…) (Efz.1:4) 

 Het Lam Christus is te voren gekend (…) (1Petr.1:19) 

 U, Vader, hebt Mij, de Here Jezus, liefgehad (…) (Joh.17:24) 
 

De gemeente is uitverkoren voor de grondlegging der wereld (Efz.1:4). 
Israël, en zij die op de aarde wonen zijn uitverkoren vanaf de grondlegging van de 
wereld (Matth.24:31; 25:34; (Openb.17:8). 
 
Vs.5. Gelovigen, in alle tijden, hebben door wedergeboorte leven uit God 
(Joh.3:3-8). Maar de gelovigen vanaf de periode van Pinksteren tot de 
wederkomst van de Here Jezus heeft God de Vader bovendien (voor)bestemd om 
aangenomen (geadopteerd) te worden, niet alleen als kinderen, maar als zonen. 
Het zoonschap is de positie die gelovigen in Christus na Zijn opstandig en 
hemelvaart hebben ontvangen. Christus echter is de eerstgeborene onder vele 
broeders (Rom.8:29, vgl. Kol.1:15,18; Openb.1:5; Hebr.1:6; Ps.89:28). Dat is Zijn 
unieke positie te midden van vele broeders (Hebr.2:11,12). De Bijbel leert niet dat 
Hij onze oudste broeder is zoals sommigen zeggen. Hoewel de Here Jezus over 
Zijn discipelen spreekt als Zijn broeders geeft dit niet het recht aan gelovigen om 
Hem als Broeder aan te spreken (Joh.20:17). Als zonen van God zullen gelovigen 
met Christus delen in Zijn erfenis. Dit wordt uitgewerkt in vs.10-14. 
 
Bestemd of voorbestemd 
De brief aan de Romeinen en Efeziërs is geschreven aan gelovigen en niet aan 
ongelovigen. Aan gelovigen wordt hun heerlijke bestemming bekendgemaakt, zij 
zijn: 

 Voorbestemd om als zonen van God te worden aangenomen (Efz.1:5) 

 Voorbestemd om met Christus erfgenamen te worden in (Efz.1:11) 

 Te voren bestemd om het aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te 
worden (Rom.8:29) 

 Die Hij te voren bestemd, heeft Hij geroepen (Rom.8:30) 

 Er geloofden er zo velen als er bestemd waren voor het eeuwige leven 
(Hand.13:48) 

 
God had de mens geschapen naar Zijn beeld (Gen.1:27,31). De eerste mensen 
waren hiermee niet tevreden en wilden als God zijn (Gen.3:5,22). Vanwege hun 
ongehoorzaamheid hadden zij verdiend dat Hij tot hen zou afdalen om hen voor 
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eeuwig te straffen. Echter ca. 2000 jaar geleden kwam Jezus Christus, die God is, 
in genade naar de nakomelingen van deze eerste mensen en werd Hij Mens. Om 
in Zijn lichaam, met Zijn bloed, mensen met God te verzoenen, geredde zondaars 
gelijkvormig te maken aan het beeld van de Here Jezus (Rom.8:29), hen een plaats 
in de hemel te geven en hen te laten delen in Zijn heerlijkheid die Hij als God en 
Mens heeft (Joh.17:6,22). 
 
God roept alle mensen op om zich te bekeren en hun zonde te belijden. Zodat Hij 
hen allen genade kan schenken. Zij die dit met een oprecht hart doen, zijn 
bestemd om het eeuwige leven te ontvangen en te delen in de heerlijkheid van de 
Here Jezus. Niemand zal zich ooit kunnen verontschuldigen dat hij of zij niet wist 
dat men eenmaal verantwoording moet afleggen van zijn daden aan God, zijn 
Schepper. 
 
In Antiochië (Pisidië) (Hand.13:13-47) legde Paulus aan de Joden en heidenen aan 
de hand van het Woord van God uit hoe zij genade konden ontvangen en gered 
worden. Een ieder die God gehoorzaam is door zich te bekeren en Hem op Zijn 
Woord gelooft, wordt door God gerechtvaardigd en ontvangt eeuwig leven 
(Hand.13:39; Joh.3:15-18). 
 
De Joden verwierpen het Woord en oordeelden zich het eeuwig leven niet waard. 
Zij weigerden de weg te gaan die God aanwees om vergeving van zonden te 
ontvangen: d.i. zich te bekeren en te geloven. De heidenen echter prezen God 
voor het Woord wat ze hoorden en er geloofden er zovelen als er bestemd waren 
voor het eeuwige leven (Hand.13:38-50). Ieder mens die Gods genade aanbod 
aanneemt, ontvangt vergeving van zonden en is als gevolg daarvan bestemd om 
de zegeningen te ontvangen die God daarbij wil schenken. Wanneer mensen 
echter weigeren te luisteren naar Gods roepstem blijft de toorn van God op hen 
en hebben zij als gevolg daarvan een andere bestemming. Zij zullen geworpen 
worden in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid en 
worden geoordeeld naar hun werken (Joh.3:36; Matth.25:41; Openb.20:12-15). 
Ieder mens kan gered worden op grond van het werk van de Here Jezus, degenen 
echter die weigeren zich te bekeren worden geoordeeld naar hun eigen werken. 
God is alwetend en heeft daardoor voorkennis hoe mensen reageren op de 
oproep om zich te bekeren (1Petr.1:2). Wanneer iemand verloren gaat, is dit 
honderd procent zijn eigen schuld. Wanneer iemand opnieuw geboren wordt, is 
dit honderd procent genade. 
Opmerkelijk is dat juist mensen die de roepstem van God door de prediking van 
het Woord jarenlang hebben gehoord, maar er geen gehoor aan hebben gegeven, 
zichzelf en anderen wijsmaken: Als je niet voorbestemd bent door God om het 
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geloof te ontvangen, kun je er niets aan doen! Hiermee tonen zij dat zij een boos 
hart hebben en niets van Gods liefde begrijpen. 
 
Als illustratie: Wanneer iemand met hoge snelheid door een roodverkeerslicht 
rijdt en daarbij een ernstig ongeluk veroorzaakt, had hij tevoren kunnen weten 
dat hem een fikse straf wacht. Daartoe is hij bestemd. 
 
Vs.6. De heerlijkheid van de genade van God wordt zichtbaar doordat God de 
Vader mensen heeft aangenomen als zonen, te samen vormen deze mensen ook 
de bruid van Christus. De heerlijkheid van God zal door gehele schepping eenmaal 
gezien in de verheerlijkte gemeente. Met bewondering zullen engelen en mensen 
er naar kijken (vgl. 1Kor.11:7; Efz.5:27; Openb.21:2,3, 9-11). 
Heerlijkheid betekent: a) lichtglans en b) een bezit waaraan bijzondere 
voorrechten zijn verbonden. De gemeente, de bruid, is de prijs, de beloning die de 
Here Jezus heeft ontvangen van Zijn Vader voor het werk op het kruis. Een 
prachtig beeld van Christus en de gemeente vinden we in Genesis 24. Nadat Izak, 
de zoon, die bij gelijkenis zijn leven op het altaar had geofferd (beeld van de Zoon, 
de Here Jezus, die zich op het kruis heeft geofferd), zond vader (Abraham, beeld 
van God de Vader) de knecht uit om een bruid voor zijn zoon te zoeken (de knecht 
is een beeld van de Heilige Geest en de bruid is een beeld van de gemeente). Toen 
de knecht haar gevonden had, nam hij haar onmiddellijk mee op reis naar de 
bruidegom. Onderweg versierde de knecht (op reis naar de hemel versiert de 
Heilige Geest) haar met geschenken (de bruid, de gemeente, ontvangt gaven van 
de Heilige Geest) en sprak de knecht over de zoon van zijn heer (de Heilige Geest 
spreekt namens de Vader over de Here Jezus). 
De knecht vertelde (zegt de Heilige Geest) tegen de bruid: alles wat van mijn heer 
is, heeft hij aan zijn zoon geschonken. (Alles wat van de Vader is, heeft Hij aan Zijn 
Zoon geschonken, Hij is de erfgenaam). Izak verwachtte biddend de bruid. (de 
Here Jezus bidt en wacht nu in de hemel). Izak kwam de bruid tegemoet in het 
veld (de Here Jezus komt Zijn bruid tegemoet in de lucht). Izak bracht haar in de 
tent van zijn moeder (de Here Jezus voert zijn bruid in het huis van de Vader). Izak 
had haar lief (de Here Jezus heeft Zijn gemeente, Zijn bruid, lief en zichzelf uit 
liefde voor haar overgeven in de dood). Izak en Rebecca minnekoosden elkaar (de 
gemeente mag voor eeuwig zich koesteren in de liefde van Christus). In de tijd van 
Izak hadden vele mannen meerdere vrouwen. Izak had één vrouw. (Christus heeft 
één bruid). 
 
Vs.7. Verlossing door Zijn bloed (1:7,14; 4:30). Zonder bloedstorting is er geen 
verlossing en vergeving (Ex.12:23; Hand.7:34; Hebr.9:22). Met als maatstaf: naar 
de rijkdom van zijn genade. (rijkdom: zie inleiding). 
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Vs.8. Verlossing en vergeving is ons overvloedig bewezen, in alle wijsheid en 
inzicht. 
 
Vs.9. Het was Zijn voornemen dat wij, gelovigen, het geheimenis, de 
verborgenheid van Zijn wil zouden kennen (zie vs.10). 
 
Verborgenheden 
Verborgenheden of ook geheimenissen genoemd, zijn dingen die niet eerder 
bekendgemaakt waren door God. Ze waren verzwegen. Met het oog op de 
toekomst zei de profeet Amos: ‘De Here HEERE doet geen ding, of Hij openbaart 
Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten’ (Amos3:7). En Daniel sprak tegen 
Nebukadnezer: ‘Er is een God die verborgenheden openbaart’ (Dan.2:28). De Here 
Jezus had de verborgenheid van het Koninkrijk der hemelen bekendgemaakt aan 
zijn discipelen (Matth.13:11). 
Aan Johannes had de Here Jezus getoond wat er in de toekomstige tijd zou 
gebeuren op aarde en in de hemel. We lezen in het boek Openbaring over: 

 De verborgenheid van de zeven sterren (Openb.1:20) 

 De verborgenheid van de zeven engelen (Openb.10:7) 

 De verborgenheid van de vrouw en het beest (Openb.17:5). 
 
Aan Paulus is de verborgenheid bekendgemaakt van: 

 De verharding van Israël (Rom.11:25) 

 Het evangelie (Rom.16:25; 1Kor.2:7; 4:1) 

 De opstanding uit de dood en de opname van de gelovigen in de hemel 
(1Kor.15:51; 1Thess.4:15-18) 

 Gods wil. In Christus zal alles dat in de hemel en op de aarde is 
bijeengebracht worden. En dat gelovigen uit de gemeente meedelen in 
Zijn erfenis (Efz.1:9,10) 

 Het unieke van de gemeente van God en haar ontstaan naar het eeuwig 
raadsbesluit van God is (Efz.3:3; 5:32; Kol.1:26,27; 4:3) 

 Het geloof (1Tim.3:9) 

 De godsvrucht (1Tim.3:16) 

 De ongerechtigheid (2Thess.2:7) 
 

Deze verborgenheden, de tijdelijke wegen van God met Israël en het eeuwige 
plan van God met de gemeente, waren vroeger verzwegen. Maar zijn nu 
geopenbaard door de profetische Schriften en aan alle volken bekendgemaakt. 
God gebruikte hiervoor de apostelen, met name Paulus, en de profeten van het 
nieuwe testament. Zij hebben het fundament van de gemeente gelegd door de 
prediking van Gods Woord (Efz.2:20; 3:5). En predikten overeenkomstig het bevel 
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van de eeuwige God, om alle volken tot geloofsgehoorzaamheid te brengen 
(Rom.16:25,26). Door de Bijbel te lezen kunnen wij ook nu van deze woorden 
kennis nemen. 
 
Vs.10. God zal alles wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd 
samenbrengen, in Christus, in de bedeling, ofwel het rentmeesterschap, van de 
volheid der tijden. In Efeze 2 en 3 legt Paulus dit verder uit. God deelt ons hierin 
mede: 'het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Jezus Christus onze Here'. 
(Efz.3:11). Letterlijk staat er: naar het voornemen of plan der eeuwen. Als de 
Bijbel spreekt over eeuwen, Grieks, aionen, dan moeten we denken aan de 
tijdperken waarin Gods heilsplan is verdeeld. 
 
Bedeling (of: rentmeesterschap) 
In die verschillende tijdperken test God de gehoorzaamheid van de mens aan Zijn 
geopenbaarde wil. Dit doet Hij door de bedeling (St.vert.; HSV; Telos) ter 
voorbereiding (Nbg) op de volheid der tijden. Een bedeling, wat ook vertaald kan 
worden met rentmeesterschap, is de manier waarop God in verschillende 
perioden in de geschiedenis van de mens hun gehoorzaamheid test en de aarde 
bestuurt. Steeds houdt God zich in zo'n periode met mensen bezig in betrekking 
tot de zonde en hun verantwoordelijkheid. Het woord 'bedeling of 
rentmeesterschap' komt voor in Efz.1:10; 3:2 en in Kol.1:25. De term bedeling of 
rentmeesterschap wordt in het Engels vertaald met dispensation, dit is afgeleid 
van het Latijnse woord dispensatio. Het is de vertaling van het Griekse woord 
oikonomia, hiervan is het ons bekende woord economie afgeleid. Het betekent 
rentmeesterschap, huishouding of wijze van beheer. De term bedeling of 
rentmeesterschap hier duidt op Gods bestuur over de mens en ten aanzien van 
wie Hij zijn plan uitwerkt. 
 
Wanneer we de Bijbel bestuderen, ontdekken we dat we de tijd, of de periode 
van de schepping van Adam tot aan de tijd dat er en nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde komt, kunnen verdelen in zeven verschillende tijdperken van ongelijke 
lengte. We zouden deze kunnen noemen, de bedeling van: 
1) Onschuld, 2) Geweten, 3) Menselijke heerschappij, 4) Beloften, 5) Wet, 6) 

Genade, 7) Koninkrijk 
Bij elk van deze bedelingen zien we: 
a) De toestand van de mens bij het begin van een bedeling 
b) Wat hun verantwoordelijkheid inhield 
c) Hun falen 
d) Als gevolg hiervan het oordeel 
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We zouden ook de indeling kunnen maken: 2000 jaar zonder de wet, 2000 jaar 
onder de wet en nu al 2000 jaar onder de genade. En daarna de regering van 
Christus. 
 
Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon naar de wereld. Op 
Gods tijd werd de Here Jezus geboren (Gal.4:4). 
Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen 
vervuld zijn. Toen Israël terzijde is gesteld en werd weggevoerd in ballingschap, is 
de regering aan de volken gegeven. ‘Totdat’ is de dag van de verschijning van de 
Here Jezus (Luk.21:24-27; Dan.2:30-45; 4:32). 
 
Wanneer de volheid der heidenen is ingegaan zal geheel Israël zalig worden 
(Rom.11:25). Nadat de laatste persoon zich in deze bedeling, de bedeling van de 
genade heeft bekeerd, toegevoegd is tot de gemeente, gaat God op een 
bijzondere manier handelen met Israël en de volken. 
 
In de volheid der tijden zal God alles samenbrengen in Christus, wanneer Hij 
wederkomt en de tijden der verkwikking aan breken. De tijd waarin alle dingen 
worden hersteld, waarover God gesproken heeft door de profeten. En Christus zal 
regeren in gerechtigheid voor 1000 jaar, in wat we noemen: het vrederijk 
(Hand.3:19-21; Matth.19:28; Openb.19:6; 20:4 en vele andere plaatsen). 
 
Vs.11, 12. Christus is de erfgenaam. Als zonen van God zijn gelovigen die behoren 
bij de gemeente erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus 
(Rom.8:17; Ps.2:8; Mark.12:7; Hebr.1:2). In alles wat Christus zal ontvangen aan 
heerlijkheid, zowel in de hemel als op aarde, zullen zij als mede-erfgenamen 
delen. Wij die onze hoop op God hebben gesteld. Wij zullen tot lof en eer zijn als 
Christus het hoofd is van nieuwe schepping. 
 
Vs.13. Nadat iemand het woord der waarheid heeft gehoord, moet hij / zij dit ook 
aannemen dwz. zich bekeren en het geloven. Daarna volgt verzegeling met de 
Heilige Geest. God drukt als het ware Zijn zegel, Zijn eigendomsrecht op degenen 
die zich in geloof aan Christus hebben toevertrouwd. 
 
De Joden in Hand.2:38, en de Samaritanen in Hand.8:12-17, moesten zich, nadat 
zij tot geloof kwamen, eerst laten dopen en ontvingen daarna de Heilig Geest. 
Cornelius en zijn huis ontvingen toen zij tot geloof kwamen onmiddellijk de 
Heilige Geest en lieten zich vervolgens dopen (Hand.10:43-48). De doop is dus 
geen absolute voorwaarden om de Heilige Geest te ontvangen. 
De voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen, is dat men het Woord gelooft 
(Efz.1:13,14) en in de Heer Jezus Christus gelooft (Hand.11:17). Niet uit werken 
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der wet, maar uit de prediking van het geloof (Gal.3:2) God gehoorzaam is 
(Hand.5:32). 
 
In het Oude Testament was het aardse volk van God verzegeld met de besnijdenis 
(Rom.4:11). Abraham ontving dit teken als zegel der gerechtigheid van het geloof. 
Zie verder verzegeling met de Heilige Geest: (1:14; 4:30; 2Kor.1:21, 22). 
 
Het woord der waarheid, deze uitdrukking komt in Bijbel ca. 9 maal voor: 

 Geboren door (…) (Jak.1:18) 

 (…) Gehoord, aangenomen, geloofd (Efz.1:13) 

 Het (…) draagt vrucht (Kol.1:5) 

 (…) In de kracht van God (2Kor.6:7) 

 Als arbeider (…) recht snijden (2Tim.2:15) 

 Heilig hen door de waarheid, uw (…) (Joh.17:17) 

 Het geschrevene is recht (…) (Pred.12:10) 

 Heel uw (…) (Ps.119:160; 2Sam.7:28) 

 Neem het (…) niet uit mijn mond (Ps119:43). 

  
Vs.14. De Heilige Geest is een onderpand, een voorschot, met het oog op de 
erfenis die gelovigen ten deel valt nadat zij een verheerlijkt lichaam hebben 
ontvangen. De verlossing door Zijn bloed hebben we nu al zagen we in vers 7. 
Boaz is een duidelijke illustratie van de Here Jezus als Losser. Hij kocht de 
bezittingen die Naomi verloren had terug en werd de losser van deze in armoede 
geraakte familie. En trouwde met Ruth haar schoondochter, een vrouw uit de 
volken. En deelde alles met haar. In Israël kocht een losser alles of niets Ruth 4:2-
10. Zo kocht de Here Jezus de akker, de wereld om de schat die erin verborgen 
was. De parel van grote waarde (Matth.13:44,45). Zo zal Christus, de (Ver)Losser 
die alles heeft gekocht in bezit nemen en delen met zijn bruid. Hij zal volken als 
eigendom of erfdeel ontvangen en het einde der aarde tot Zijn bezit (Ps.2:6-8). 
 
Vs.15. Paulus had gehoord van hun geloof en liefde voor alle heiligen. Evenals de 
gelovigen in Kolosse hebben ook zij liefde voor alle heiligen. Let op de toevoeging: 
alle! (Kol.1:4). 
 
Vs.16. Bidden voor anderen is belangrijk. Nog belangrijker is, blijven bidden en 
danken. Dit deed Paulus. 
 
Vs.17–19. Hij bad dat zij zouden ontvangen de Geest van wijsheid en openbaring 
in het kennen van Hem, verlichte ogen van het hart opdat zij zouden weten: 

1) Welke hoop Zijn roeping werkt (1:3-6) 
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2) Hoe rijk de erfenis is (1:10-13) 
3) Hoe uitnemend Gods kracht is voor hen die geloven (2:4-6). 

 
De God en Vader van onze Heer Jezus Christus is de: 

 Vader der heerlijkheid, dwz. de oorsprong uit wie alles (Efz.1:17) 

 Vader der lichten (Jak.1:17);  

 Vader der geesten (Hebr.12:9);  

 Vader der barmhartigheden (2Kor.1:3) 
 
De hoop van onze roeping houdt niet alleen in dat wij eenmaal met Christus delen 
in de erfenis die Hij ontvangt en hierover zullen heersen. We zijn geroepen om 
eenmaal gelijkvormig aan het beeld van de Zoon van God te zijn (Rom.8:28-30). 
 
Vs.20. De werking van Gods kracht is zichtbaar geworden doordat de Here Jezus is 
opgewekt uit de doden en Zich gezet heeft aan Gods rechterhand in de hemel 
(Mark.16:19; Hand.2:25, 35; 7:55; Rom.8:34; Efz.1:20; Kol.3:1; Hebr.1:3, 13; 8:1; 
10:12; 12:2; 1Petr.3:22). Een onjuiste voorstelling is dat God de Vader op een 
troon zit en op een troon naast Hem de Here Jezus. We zullen geen twee 
gestalten naast elkaar zien zitten op twee tronen. God is geest (Joh.4:24) God 
bewoond een ontoegankelijk licht. Niemand heeft Hem gezien of kan Hem zien 
(1Tim.6:16). Alleen de Here Jezus heeft een lichaam. Elk oog zal Hem zien 
(Openb.1:7). De uitdrukking dat de Here Jezus in de hemel aan de rechterhand 
van de Vader zit, vinden we niet in de Bijbel. Hij zit in de troon van de Vader 
(Openb.3:21). Aan de rechterhand zitten wil zeggen: de Here Jezus heeft alle 
macht van God ontvangen en voert de raadsbesluiten van God uit. 
 
Christus is uit de doden opgewekt, er staat niet uit de dood opgewekt. Hij is de van 
tussen de doden uit opgewekt als eersteling van de eerste opstanding 
(1Kor.15:20; Mark.9:311,32; Joh.11:24; Fil.3:11; Openb.20:5,6). 
 
Vs.21. Hij is ververheven boven elke macht of heerschappij. Christus die op aarde 
de laagste plaats innam, heeft van God de hoogste plaats ontvangen (Fil.2:8-11). 
Ver verheven boven elke zichtbare en onzichtbare macht of kracht. Nu in deze tijd 
en in de toekomende eeuw. De toekomende tijd is de tijd waarin alle beloften 
gesproken over de Messias werkelijkheid worden. 
 
Vs.22, 23. In de toekomst zal alles aan de Here Jezus, als de verheerlijkte Mens, 
aan Zijn voeten onderworpen zijn (Zie Ps.110:1). Als Mens zal Hij heersen over al 
Gods scheppingswerken (Ps.8; Hebr.2:8). De eerste mens, Adam, heeft gefaald in 
zijn verantwoordelijkheid. Hij werd ongehoorzaam en daardoor ongeschikt om te 
heersen over de eerste schepping, het doel waarvoor God hem schiep. De laatste 
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Adam was echter wel in alles gehoorzaam aan God. Door Zijn werk aan het kruis 
heeft Hij satan overwonnen en getriomfeerd over elke macht. En heeft God Hem, 
Christus, als hoofd aan de gemeente gegeven, die Zijn lichaam is. Met haar zal 
Christus over de gehele schepping heersen. Zoals een lichaam met het hoofd één 
geheel vormen een organisme (geen organisatie), vormt Christus een eenheid 
met de gemeente. 
De gemeente, Zijn lichaam, is de vervulling van Hem die alles in allen volmaakt. 
Dit zal eenmaal zichtbaar worden voor de gehele schepping. In Efeze 5:26 zullen 
we zien dat Christus zich overgegeven heeft voor de gemeente. 
Omdat Christus als hoofd aan de gemeente is gegeven, kunnen we dus niet stellen 
dat de gemeente aan Christus onderworpen is. De gemeente is de bruid van 
Christus en vormt een eenheid met Hem, zoals Adam en Eva een eenheid 
vormden. Er is nog een uitzondering wie Hem niet onderworpen is, namelijk: God 
de Vader die Hem alles aan Hem onderworpen heeft (1Kor.15:27,28). 
 
 
Vraag 1: Prijs, dank jij God voor de zegeningen die jij hebt ontvangen? 
 
Vraag 2: Waartoe heeft God jou uitverkoren? 
 
Vraag 3: Kun je weten of je uitverkoren bent? 
 
Vraag 4: Denk jij wel eens na over Gods plan met jou? 
 
Vraag 5: Is het belangrijk dat je weet wanneer je de Heilige Geest hebt 
ontvangen? 
 
Vraag 6: Heb jij liefde voor alle gelovigen en dankt jij God voor hen? 
 
Vraag 7: Bid jij om verlichte ogen van jouw hart, om de geest van wijsheid en 
openbaring etc.? 
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Overzicht Efeze 2 
 
God had voor de zondeval tot de mens gezegd, wanneer u eet van de boom van 
kennis van goed en kwaad zult u den dood sterven (Gen.2:17). Dood zijn 
betekent: gescheiden zijn. Onmiddellijk nadat de mens gegeten had van deze 
boom was hij geestelijk dood, geestelijk gescheiden van God. De lichamelijke 
dood volgde meer dan 900 jaar later. Wanneer een mens sterft wordt zijn ziel / 
geest gescheiden van zijn lichaam. Dan is zijn lichaam dood. 
De tweede dood volgt na het oordeel voor de grote witte troon. Voordat de 
ongelovigen daarvoor terecht staan worden zij levend gemaakt, hun lichaam zal 
opstaan uit het stof des doods en keert hun ziel en geest in dat lichaam terug. 
Nadat zij geoordeeld zijn, worden zij veroordeeld tot een plaatst in de hel. Daar 
zullen zij met hun geest, ziel en lichaam voor eeuwig verblijven, gescheiden van 
God (Openb.22:11-15). 
 
De Here Jezus is Jehova de Schepper (zie: Jes.43:10; 45:18; Job26:13,14; Joh.1:2; 
Kol.1:17; Hebr.1:2; 1Kor.8:6). 
God vormde, door Jezus Christus, de eerste mens uit dode materie, uit het stof 
der aarde. Hij schiep de mens tot een levend wezen (Gen.1:26,27; 2:7). Jezus 
Christus die alles schiep, schiep van een dode zondaars verbonden met de Here 
Jezus een nieuwe mens (Efz.3:9; 2:15). Gelovigen zijn Zijn maaksel, geschapen in 
Christus om goede werken te doen die God te voren bereid heeft Efz.2:10). 
 
Tussen Efeze 2 en Lukas 15 zien we een duidelijke parallel: 
Verlorenheid, verwijdering Efz.2:12,13  -  Luk.15:15 
Rijkdom van de Vaderliefde Efz.2:4,14  -  Luk.15:20 
Dood en levend geworden Efz.2:19 -  Luk.15:22 
Verkondiging van vrede voor hen die ver weg en dicht bij zijn Efz.2:17  -  
Luk.15:28-32. 
 
Door de zondeval viel de mens van de verheven positie waarin God hem had 
geplaatst. Dit viel niet meer te herstellen. Het was dus noodzakelijk dat God een 
nieuwe schepping zou maken. Om die reden werd de Zoon van God mens. Hij 
stierf op het kruis om mensen te verlossen en verrees uit de dood om mensen tot 
God te brengen. 
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Er worden twee oorzaken genoemd waardoor zondige mensen van God 
gescheiden zijn in Efeze 2: 

 Het gevolg van de geestelijke dood (vs. 1-10). 

 Omdat zij ver van God zijn, m.n. zij die uit de volken zijn (vs. 11-22). 
 
In Efeze 2 worden vier reeksen opgesomd met elk drie redenen. 
De eerste reeks toont ons drie vijanden van de mens: 

 De wereld (vs. 2) 

 Satan, als overste van de wereld (vs. 2) 

 Het vlees (vs. 3) 
 
De tweede reeks laat ons zien welke drie vreselijke gevolgen deze vijanden in de 
mens bewerken: 

 Dood in zonden en in misdaden (vs.1) 

 Zonen van de ongehoorzaamheid (vs.2) 

 Kinderen van de toorn (vs.3) 
 

In de derde reeks zien we de weg van God om de mens te redden en te zegenen: 

 Gods rijke barmhartigheid (vs.4) 

 Gods grote liefde (vs.4) 

 De allesovertreffende rijkdom van Gods genade (vs.7) 
 

En in de vierde reeks de geweldige gevolgen van Gods wegen: 

 Mede levend gemaakt met Christus (vs.5) 

 Mede opgewekt (vs.6) 

 Mede gezet in de hemelse gewesten (vs.6) 
 
Een zondaar kan niet door werken behouden worden. Genade is de grond waarop 
God een zondaar aanneemt. Geloof is het middel, het kanaal, waardoor God zijn 
gave van genade kan schenken (7-10). 
 
Voor het kruis had God de mensheid in twee groepen verdeeld:  

a. de Joden  
b. de volken 

Maar na de hemelvaart van de Here Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest 
verdeelde God de wereld in drie groepen: 

a. de Joden  
b. de volken  
c. de gemeente van God (1Kor.10:32) 
 



 31 

Hierbij heeft de Jood zijn positie als Jood niet verloren en de gelovige uit de 
volken is niet tot de positie van de Joden gebracht. Gelovigen uit de Joden en uit 
de heidenen zijn beiden verbonden met de Here Jezus. En staan beiden op een 
nieuw terrein en vormen samen met Christus de nieuwe mens, ‘de Gemeente’! 
De Joden hadden een bijzonder voorrecht, namelijk het burgerrecht van Israël, 
met hen had God een verbond gesloten (Jer. 31:31,32; Ps. 147:20). Met als teken 
van dit verbond: de besnijdenis (Gen. 17:9-16). Veel Joden beroemden zich 
hierop. Maar de besnijdenis heeft pas nut als je hart besneden is. Met andere 
woorden, de mens dient zich te oordelen in Gods licht en zich met berouw over 
zijn zonden tot God te wenden (Efz. 2:11-13; Rom. 2:25-29). 
 
De volken echter, ook wel de heidenen genoemd, waren vroeger zonder Christus, 
vreemd aan de belofte der verbonden, zonder hoop en zonder God in de wereld. 
De scheiding die er tussen Joden en heidenen was, is door de Here Jezus 
weggenomen. Op het kruis stierf Hij voor beide groepen mensen. Iedere zondaar 
die Jezus Christus als zijn Heiland aanneemt wordt één met Hem (vs. 14-17). Dit 
neemt niet weg dat van Adam af tot de uitstorting van de Heilige Geest, het 
ontstaan van de gemeente, ook allen gered konden worden die niet tot het volk 
Israël behoorden (zie: Rom. 1-3)  
 
Door de Heilige Geest hebben de gelovigen nu (de gemeente) het voorrecht om 
als kinderen van God tot de Vader te naderen. Gelovigen zijn niet alleen 
medeburgers van de heiligen, maar ook leden geworden van het hemelse gezin. 
Zij zijn niet alleen huisgenoten van God, maar vormen samen ook het huis van 
God. Door hun onderwijs hebben de apostelen en de profeten van het nieuwe 
testament het fundament gelegd. Jezus Christus is de Hoeksteen en Hij bouwt het 
gebouw tot een heilige tempel, een woonplaats van God in de Geest (vs. 18-22). 
Zie ook: Jes. 28:16; Zach. 4:7; Ps. 118:22; Math. 21:42; Mark.12:10; Luk.20:17; 
Hand.4:11; 1Petr.2:6,7. 
 

 
 

Aantekeningen Efeze 2 
 
Vs.1. In de Romeinenbrief wordt beschreven wat we gedaan hebben, in de 
Efezebrief wie we waren. We waren, vanwege onze overtredingen en zonden, 
dood. Dat was de toestand. Maar we zijn uit de dood opgewekt door God en 
levend gemaakt met Christus (zie ook vs.6). Dat is de nieuwe positie van de 
gelovige voor God in Christus. 
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Van iemand die zijn lusten volgt wordt gezegd: hij is levend dood (1Tim.5:6). Dit 
gebeurde met Eva, ze zag, kreeg lust en nam. Als gevolg daarvan werd zij levend 
dood (Gen.3). 
 
Vs.2. We wandelden in die toestand van verlorenheid. Dat wil zeggen: steeds 
verder van God afwijken. Iemand die ligt, beweegt zich in geen enkele richting. 
Wanneer je echter kunt wandelen, kun je ook opstaan, zoals de verloren zoon en 
je tot God wenden (wandel: zie inleiding). 
 
We wandelden: 

1. overeenkomstig de tijdgeest van de wereld en  
2. overeenkomst de macht van satan. Het denken van de mens wordt 

geïnspireerd door satan die achter de schermen werkt. 
 

Vs.3. Die geest van satan werkt nog steeds in harten van mensen die God 
ongehoorzaam zijn. Ook wij lieten ons vroeger leiden door de begeerte van het 
vlees. Dit bleek hieruit, dat we de wil deden van het vlees en onze gedachten (de 
wil: zie aantekeningen Efz.1:5). Onze zondige natuur werd zichtbaar. De ene 
zonde stapelde zich op de andere. Vanwege onze zonden wachtte ons de toorn, 
het oordeel van God. Ook wij allen waren kinderen van de toorn. Als God Zijn 
Zoon niet had gezonden om ons te redden, was de toorn van God op ons 
gebleven (Joh.3:36; Rom.2:5; Opb.6:16,17). 
 
Vs.4 Maar God! Het is Gods rijke barmhartigheid (hulpvaardigheid t.a.v. iemand 
die zich in een ellendige toestand bevindt waaruit hij zichzelf niet kan verlossen). 
Dit deed God vanwege Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad. 
 
Vs.5. Ook toen wij dood waren als gevolg van onze overtredingen, onze zonden, 
ging Gods liefde en barmhartigheid naar ons uit en heeft Hij ons met Christus 
mede levend gemaakt. Door de levendmakende kracht van God zijn de gelovigen 
in een nieuwe positie voor God gekomen. In de Efezebrief worden, zoals eerder 
gezegd, gelovigen in Christus gezien. Met Christus zijn zij gestorven en met 
Christus opgewekt. Dit op grond van genade, niet op grond van enige verdienste 
van de mens zijn gelovigen behouden, zalig geworden. 
 
Verschillende behoudenis: 

 De principiële behoudenis: Behouden geworden in Christus. Door het geloof 
verbonden met de verheerlijkte Here Jezus (Efz.2:6,8; 2Tim.2:9). Behouden 
wil zeggen: dwars door gevaren op de bestemde plaats aankomen 
(Hand.27:44). 
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 Praktische behoudenis: Behouden door de doop. Dit met het oog op onze 
positie op aarde (Rom.6:1-4)  

 Toekomstige behoudenis: In hoop worden we behouden (Rom.8:24; 
1Kor.1:18; 15:2; 2Kor.2:15). Ofwel de volledige behoudenis, met geest, ziel en 
lichaam (Rom.5:9,10; 1Kor.3:15; 5:5; Hebr.5:8; 7:25; 1Petr.1:5,8). 

 
Vs.6. Mede levend gemaakt, mede opgewekt, mede een plaats gegeven in de 
hemelse gewesten. Daar waar de Here Jezus nu is. (hemelse gewesten: zie 
inleiding). 
 
Vs.7. God geeft gelovigen nu al een plaats in Hem en straks bij Hem om in de 
komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade te bewijzen. Dit 
alles door Zijn goedertierenheid over ons in Christus. In Efz.1 zagen we dat daar 
de uitdrukking ‘in Christus’ zeven maal voorkomt. In Efz.2 vier maal, vs.6,7,10,13. 
Gelovigen zullen zelfs met Christus zitten op Zijn troon (Opb.3:21). 
 
Vs.8. Voor de derde keer beklemtoont Paulus dat we Gods genade hebben 
ontvangen. Uit genade behouden vs. 5,7,8. 
Dus bent u zalig, behouden! Niet wordt u behouden. De genade van God is de 
gave. Alles wat een mens ontvangt, is een gave van God. In deze tekst slaat de 
gave op het ontvangen van genade en niet op geloof. Door het geloof is een 
tussenzin. 
 
Vs.9. Niet uit werken. De apostel Paulus benadrukt nogmaals dat je de 
behoudenis niet kunt verdienen door eigen inspanning, door werken. Wanneer 
dit het geval was, zou iemand van zichzelf kunnen roemen, dwz. met blijdschap 
spreken over zijn verworvenheden, goede daden (Rom.5:2,11; 1Kor.1:30). 
 
Vs.10. Door God zijn wij, gelovigen, gemaakt, geschapen in Christus Jezus, om 
goede werken te doen. Die mogelijkheid, kansen, om goede werken te doen na 
onze bekering heeft God tevoren bereid. Alle goede werken die een mens doet 
voor zijn bekering zijn dode werken (Hebr.9:14). Zoals God ons tevoren heeft 
bestemd als zonen te worden aangenomen 1:5. En wij tevoren bestemd waren 
om een erfdeel te ontvangen 1:11, heeft God tevoren goede werken bereid om 
daarin te wandelen 2:10. 
 
Vs.11. De gelovigen uit de heidenen dienen zich te bedenken wat hun vroegere 
verdorven toestand was, hun uitzichtloze positie. Door de besnijdenis werd 
iemand gerekend tot het volk waarmede God een bijzondere betrekking had. 
Heidenen waren vroeger dood en veraf. Nu levend en dichtbij. (let op de 
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tijdsvorm in deze verzen!) vroeger, voorheen vs.11, in die tijd vs.12, eertijds, 
voorheen vs.13, niet meer vs.19. 
 
Vs.12. Vijf dingen die de toestand van de heidenen aangaven: 

1. Zij behoorden bij een volk dat geen uitzicht had op de Messias.  
2. Zij behoorden niet tot Gods uitverkoren volk. 
3. Aan hen had God geen bijzondere belofte gedaan of een verbond 

gesloten (Ps.147:19,20; Rom.9:4,5) 
4. Ze hadden geen hoop, hun toekomst zag er hopeloos uit. 
5. Ze leefden zonder, gescheiden van, God. (lett. athëisten) 

 
Vs.13. Maar nu! Verlost door het bloed (1:7) Dichtbij gekomen door het bloed van 
Christus. 
 
Vs.14,15. Niet de mensen hebben vrede gemaakt met God, maar Christus is het 
die vrede gemaakt heeft tussen God en mensen. Daarbij heeft Hij het onderscheid 
tussen Joden en heidenen weggenomen. In de tempel was een tussenmuur die 
scheiding maakte tussen het gedeelte van de voorhof waar de heidenen mochten 
komen en het gedeelte van de voorhof waar alleen Joden mochten komen. De 
afscheiding, de tussenmuur is een beeld van de ceremoniële wet. De offerdienst 
en de wet met de geboden heeft Hij afgebroken, buiten werking gesteld. De wet 
zegt: Doe dit, en u zult leven’. De genade zegt: Geloof, want Ik heb het werk 
volbracht. Hoewel de ceremoniële wet om tot God te naderen te niet is gedaan, 
blijft de morele wet geldig. Deze wet was er vanaf het paradijs. Jood en heiden 
staan echter nu beiden op een nieuw terrein. Zij vormen met Christus hun hoofd 
één nieuwe mens (4:24). 
 
Vs.16. Opdat Hij die beiden Jood en heiden in één lichaam met God zou 
verzoenen door het kruis. De gelovigen uit de Joden en uit de heidenen vormen 
samen één lichaam (1Kor.10:17; Kol.3:10). Om mensen met God te kunnen 
verzoenen heeft Christus de zonden van de gelovigen gedragen in Zijn lichaam 
(1Petr.2:24). De oudtestamentische offerdienst kon wel de zonden tijdelijk 
bedekken maar niet wegnemen. Zonden kunnen alleen verzoend worden door 
het bloed van Christus (Hebr.10:11; Kol.1:20-22; 1Joh.2:2). Op het kruis offerde de 
Here Jezus zichzelf als het onberispelijke Lam van God (1Petr.1:19). Daar bleek de 
totale verdorvenheid van Jood en heiden. Door het kruis is de vijandschap die er 
was gedood. Christus stierf voor zijn vijanden (Rom.5:10). 
 
Vs.17. Bij Zijn komst heeft Christus vrede verkondigd aan hen die veraf waren, 
heidenen, en vrede verkondigd aan hen die dichtbij waren, Joden. Dichtbij God 
leefden de Joden. Want Hij woonde in hun midden, eerst in de tabernakel en later 
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in de tempel. Toch waren ook zij gescheiden van God en waren zij zonder de 
tussenkomst van Christus gedoemd om voor eeuwig verloren te gaan. Eenmaal 
zullen zij erkennen: ‘De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem’ (Jes.53:5). 
Johannes de Doper werd gezonden om de voeten van de Joden te richten op de 
weg der vrede (Luk.1:79) Bij de geboorte van Christus jubelden de engelen: ‘vrede 
op aarde’ (Luk.2:14). Simeon kon in vrede gaan. Hij had zijn Zaligmaker omarmd 
(Luk.2:29). De Here Jezus was niet in de eerste plaats gekomen om aardse vrede 
te brengen (Luk.12:51). Men riep: ‘vrede op aarde’, maar men begreep niet wat 
tot hun vrede diende (Luk.19:38,42). Na zijn opstanding stond Hij in hun midden 
en zei: ‘Vrede zij u lieden’. Dit was meer dan een groet (Luk.24:36). 
Boodschappers van God prediken de boodschap van vrede (Jes.52:7; 57:19-21; 
Zach.9:10). 
 
Vs.18. Alle gelovigen, van welk volk of ras, Jood of heiden, hebben nu door één 
Geest, dwz. de Heilige Geest, toegang tot de Vader. Voor een Israëliet was de 
plaats waar God woonde ontoegankelijk. De hogepriester ging eenmaal per jaar in 
het heiligdom. Nu mogen alle gelovigen rechtstreeks, met vrijmoedigheid, 
naderen tot God en als priesters ingaan in het heiligdom om de Vader en de Here 
Jezus te aanbidden. Zoals een kind toegang heeft tot het ouderlijk huis, zo mogen 
wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade om barmhartigheid 
te verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. 
(Hebr.10:19,22; 4:16). 
 
Vs.19. We zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der 
heiligen en huisgenoten van God. Hij heeft ons al een plaats bereid in het 
Vaderhuis (Joh.14:1-3). 
 
Vs.20. Ons geloof is gefundeerd op het fundament wat de apostelen en profeten 
(profeten van het nieuwe testament) door de prediking hebben gelegd. De 
hoeksteen van dit gebouw is de Here Jezus (Jes.28:16; Ps.118:22; Matth.21:42; 
Hand.4:11; 1Petr.2:7. Voor zijn sterven heeft de Here Jezus gezegd: ‘Op deze rots 
zal Ik mijn gemeente bouwen’ (Matth.16:18). 
 
Vs.21.22. De gelovigen vormen samen ook een geestelijk huis. In de brief aan 
Efeze is de Here Jezus de bouwer. In de brief aan Korinthe zijn mensen de 
bouwers, (De Korinthebrief handelt over de verantwoordelijkheid van de 
bouwers). Het huis van God wordt gebouwd van levende stenen (1Petr.2:4-10). 
Samen vormen gelovigen de gemeente, een tempel van God. God woont door Zijn 
Geest in dit bijzondere huis (1Kor.3:9-17; 6:19; 1Tim.3:15; 2Kor.6:16). Dagelijks 
worden er nog stenen aan dit gebouw toegevoegd. Wanneer de laatste gelovige is 
toegevoegd neemt de Here Jezus hen allen tot zich in de hemel. 
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Vraag 1: Hoe wordt een dode zondaar levend gemaakt? 
 
Vraag 2: Kan een mens God geloven? 
 
Vraag 3: Wat is het verschil tussen goede werken en dode werken? 
 
Vraag 4: Wat is het verschil tussen vrede met God en vrede van God? 
 
Vraag 5: Nader jij door de Geest vrijmoedig tot de Vader? 
 
Vraag 6: Welke apostelen en welke profeten heeft God gebruikt om het nieuwe 
testament te schrijven? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
 
 
 
 

Overzicht Efeze 3 
 
Opnieuw gaat Paulus in op het unieke van Christus en de gemeente, het wezen 
van het christendom en de openbaring van hemelse dingen. Het omvat gedachten 
van God die van eeuwigheid in Zijn hart waren. In het oude testament was dit een 
verborgenheid, een geheimenis, maar in het nieuwe testament is dit geopenbaard 
(Deut.29:29; Rom16:25,26; Efz.3:3-6; 1Kor.2:7,8,10; Kol.1:26,27). Hoewel Paulus 
de geringste van alle heiligen is, heeft God hem gebruikt om door openbaring 
deze verborgenheid, dit geheimenis, bekend te maken. Een verborgenheid 
betekent niet iets, dat verborgen is en niet begrepen kan worden, maar zijn 
plannen van God die niet eerder waren bekend gemaakt. In dit geval dat 
gelovigen uit de volken, de heidenen, en Israël, zijn: 
 

 Mede erfgenamen. Hoewel in de toekomst de volken met Israël zullen delen 
in de aardse zegeningen die God aan Abraham heeft beloofd, hebben nu al 
de gelovigen uit de volken en uit Israël deel gekregen aan de hemelse 
zegeningen. In de toekomst zullen deze gelovigen met Christus de delen in de 
erfenis die God Hem geeft (Zie ook Rom.8:17). 

 

 Mede leden of ingelijfd, gelovigen zijn elk leden van ‘het lichaam van Christus’ 
dat door de Heilige Geest gevormd is uit alle gelovigen. Christus zelf is het 
verheerlijkte hoofd gezeten aan Gods rechterhand in de hemel. 

 

 Mede deelgenoten, van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Met 
Christus zullen zij delen in de Messiaanse beloften (Efz.2:12; Hebr.12:26). 
 

God heeft aan Paulus bekend gemaakt het eeuwige voornemen dat Hij had in 
Jezus Christus (vs.11). Letterlijk staat er: naar het voornemen en plan der eeuwen. 
Als de Bijbel spreekt over eeuwen, (Grieks = aionen), dan moeten we denken aan 
tijdperken waarin Gods heilsplan is verdeeld (zie Efz.1:10). 
Lang geleden zagen engelen Gods wijsheid bij de schepping (Job 38:7). Maar nu 
heeft God door middel van de gemeente aan de overheden en machten, de 
engelen, in de hemelse gewesten Zijn veelkleurige wijsheid bekendgemaakt. 
Engelen zien nu op aarde leden van een lichaam verbonden met de Zoon, het 
Hoofd van het lichaam, in de hemel. 
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Als Paulus dit plan van God opnieuw voor zich ziet, brengt hem dit voor de 
tweede maal tijdens het schrijven van deze brief op de knieën en bidt hij dat zijn 
lezers gesterkt zullen worden en Christus door het geloof woning zal maken in 
hun hart. Zodat zij geworteld zullen zijn in het geloof en in de liefde en samen met 
alle heiligen in staat zullen zijn te begrijpen hoe groot de liefde van God is, die de 
kennis te boven gaat. Opdat zij vervuld zullen worden tot de volheid van God (vs. 
15-21). 
 
Hoofdstuk 3 is een lange tussenzin waarin hij schrijft over de uitdeling van 
genade, zijn rentmeesterschap, bediening voor de heidenen, de volken. 
 
 

 
Aantekeningen Efeze 3 

 
Vs.1. Paulus noemt zich de gevangene van Christus Jezus en niet een gevangene 
van mensen. Hij wist dat zijn gevangenschap het doel had om heidenen hierdoor 
te dienen (Efz.3:1; 4:1; 6:20 Hand.28:17; Filemon1:9; 2Tim.1:8). 
 
De reden van de arrestatie en gevangenschap van Paulus was dat hij leerde dat 
het evangelie ook voor de heidenen was en de opstanding uit de doden predikte. 
Hij zou de tempel hebben ontwijd door, naar men meende, de heiden Trofimus 
uit Efeze mee naar de tempel te hebben genomen (Hand.21:27-30; 13:42-52; 
24:21; 26:6-8; 1Thess.2:15). 
 
Vs.2. God betoont genade en biedt dit alle mensen aan. Wat Paulus zelf had 
ontvangen en hoe een ieder deel aan de genade kan krijgen wilde hij iedereen 
uitleggen. Hij was een lange tijd in Efeze geweest en had onder hen het Woord 
gepredikt. In deze brief legde hij uit wat hij hen eerder had gepredikt. 
 
Vs.3. God had Paulus het geheimenis, deze verborgenheid bekendgemaakt, 
geopenbaard, zie vs.3,6,9. Eerder in deze brief had hij al in het kort geschreven 
over de verborgenheid van Zijn wil (zie Efz.1:9). En dit uitgewerkt in Efz.2. 
 
Vs.4. Door verder te lezen in deze brief kunnen de lezers het inzicht opmerken dat 
God aan Paulus over dit geheimenis heeft gegeven. 
 
Vs.5. In andere tijden of vroegere geslachten was dit geheimenis, deze 
verborgenheid van Christus niet bekendgemaakt zoals dit aan de apostelen en 
profeten van het nieuwe testament is bekendgemaakt (Rom.16:25,26). 
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Vs.6. Namelijk, dat gelovigen uit de heidenen ook delen in de zegeningen die God 
in Christus aan mensen schenkt. In Hand.2 was de gemeente tot één lichaam 
gedoopt. Dit lichaam bestond op de pinksterdag alleen uit gelovigen uit Israël. 
Vervolgens werden de Samaritanen (half Jood, half heiden) erbij gevoegd 
(Hand.8:4-25). Daarna ook de heidenen (Hand.10-11:18). Gelovigen uit de Joden 
en heidenen vormen samen één lichaam. Samen zijn deze gelovigen mede 
erfgenamen, niet van Israël, maar van Christus. Gelovigen heidenen zijn niet in 
Israël ingelijfd, maar in Christus. Zijn zij mede deelgenoten van de beloften in 
Christus. Dus niet de deelgenoten van de beloften aan Israël gegeven, maar 
deelgenoten van de beloften die God aan Christus heeft gegeven. Wanneer alles 
aan Zijn voeten zal zijn onderworpen,  zal Hij heersen over heel Gods schepping. 
De beloften aan Israël hadden met de aarde te maken. De beloften aan Christus 
hebben met de hele schepping te maken, ook met de hemel. Deze zegeningen 
komen als een blijde boodschap tot ons. 
 
Vs.7. Als dienaar van de beloften van God mocht Paulus deze boodschap aan de 
heidenen doorgeven. Dit krachtens, op grond van de genade en werking van Zijn 
kracht.  
 
Vs.8. Hoewel Paulus de geringste is van de heiligen (Efz.3:8); de geringste van alle 
apostelen (1Kor.15:9) en de grootste van de zondaars (1Tim.1:15), is hem de 
genade te beurt gevallen om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 
verkondigen. Onnaspeurlijk is Zijn rijkdom (Efz.3:8) en onnaspeurlijk Zijn oordelen 
en Zijn wegen (Rom.11:33). Je kunt het niet bevatten! 
 
Toch, als je roept om verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je zoekt als 
zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heren 
begrijpen en de kennis van God vinden. De Here geeft immers wijsheid, uit Zijn 
mond komt kennis en inzicht (Spr.2:4-6). 
 
Vs.9. Paulus werd door God, die alles geschapen heeft door de Here Jezus, 
gebruikt als zijn bedienaar, rentmeester, om zijn geheimenissen, verborgenheden 
bekend te maken, en voor allen in het licht te stellen. Voornamelijk, wat de 
gemeente voor God betekent en daarbij hoe gelovigen zich hebben te gedragen 
als leden van de gemeente (zie o.a. 1Tim.3:14-16). 
 
Vs.10. Door de gemeente wordt de veelvuldige of veelkleurige wijsheid van God 
zichtbaar, in het bijzonder aan de hemelse machten. De engelen zien op aarde 
leden van een lichaam, gelovigen, verbonden met de Zoon van God in de hemel; 
Bij de schepping juichten de engelen van God (Job38:7); Toen de Here Jezus werd 
geboren, prezen de engelen God (Luk.2:14); De engelen verblijden zich over de 
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bekering van zondaars (Luk.15:10); Engelen begeren een blik in het plan van God 
te slaan (1Petr.1:12). 
 
Vs.11. Het was het eeuwig voornemen van God om uit de nakomelingen van 
Adam een nieuw mensengeslacht te scheppen. Dit deed God door hen één te 
maken met zijn Zoon Jezus Christus en hen voor eeuwig te doen delen in Zijn 
heerlijkheid. Het eeuwig voornemen wil zeggen: het voornemen der eeuwen of 
eeuwigheden ofwel het plan der eeuwen, aionen, ofwel tijdperken. Nogmaals: 
God handelt in die verschillende tijdperken steeds op een andere wijze met de 
mensen om hen tot zich te trekken (zie Efz.1:10). 
 
Vs.12. In Hem, onze Here Jezus Christus, hebben wij, gelovigen evenals Paulus, 
vertrouwen en mogen wij door het geloof tot Hem naderen. We hebben vrede 
met God en toegang tot de Vader (Efz.2:16-19). 
Vs.13. Door verdrukkingen dreigt men moedeloos te worden. God gebruikt echter 
verdrukkingen om bij mensen tot Zijn heerlijk doel te komen (Rom.5:3-5). Hierin is 
Paulus een voorbeeld voor velen. Gelovigen dienen er rekenen mee te houden 
dat zij door veel verdrukkingen het Koninkrijk van God ingaan (Hand.14:22; 
20:23). 
 
Vs.14. Voor de tweede keer in deze brief lezen we dat Paulus bidt. In 1:15-22 
dankte hij voor hun geloof en bad hij om meer kennis voor hen. 
 
Vs.15. Nu buigt hij daarbij zijn knieën voor de Vader van onze Here Jezus Christus 
naar Wie elk geslacht (Telos vert. elke familie of vaderlijk huis) genoemd wordt. 
Elke familie of geslacht hier bedoeld als alle schepsels. Hierbij denken wij aan: 

a) de engelen 
b) de gelovigen die tot de oude bedeling behoren 
c) allen die in de genadetijd, nu, het evangelie hebben aangenomen 
d) het overblijfsel uit Israël en de volken die het evangelie van het 

koninkrijk in de grote verdrukking aannemen. 
 

Vs.16. In vs.16-19 bidt Paulus om vijf dingen:  
1) Dat zij gesterkt worden;  
2) Dat Christus woning maakt in hun harten;  
3) Dat zij in liefde geworteld zijn; 
4) Opdat zij begrijpen de liefde van God;  
5) Opdat zij vervuld worden tot volheid van God.  
 
Hij begint met te vragen dat zij door de Geest met innerlijk met kracht gesterkt 
worden. Wanneer het innerlijk niet goed is, houdt het uiterlijk geen stand. 
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Vs.17. Zodat Christus door het geloof woning maakt in hun harten. Christus 
woont door de Heilige Geest in de gelovigen. Hij wil echter graag de hoogste 
plaats in hun hart innemen (Joh.14:23; 16:14,15). Vanuit het hart immers zijn de 
uitgangen van het leven (Spr.4:23). 
Opdat zij geworteld en gegrond zouden zijn in de liefde. Een boom staat 
onwrikbaar vast wanneer de wortels naar de diepte groeien en een gebouw staat 
vast wanneer het een goed fundament heeft. Een boom zonder wortels en een 
huis zonder fundament vallen om bij de geringste tegenstand die erop 
uitgeoefend wordt. Daarom bidt Paulus voor hen dat de liefde de basis, het 
fundament in hen is (Zie ook Kol.2:7). Om vast te staan hebben gelovigen ook 
elkaar nodig. Door de gaven die God aan de gemeente geeft, kunnen de gelovigen 
elkaar onderling opbouwen. Elk lid van de gemeente wil God hiervoor gebruiken 
(1Kor.12:22-25). Om dit te realiseren schreef Paulus 1Kor.13 waarin hij uitlegde 
wat echte liefde is. 
 
Vs.18. Opdat zij ten volle zouden begrijpen hoever Gods liefde voor hen en alle 
heiligen zich uitstrekt. Al kunnen we niets alles begrijpen, wil God dat we hierin 
groeien. Kijken we naar de wegen die God met ons gaat en de schepping, dan 
zeggen we met Elihu in grote verwondering: God is groot en wij begrijpen hem 
niet (Job36:26; 37:5). 
Vs.19. En de liefde van God zouden kennen. De liefde van God strekt zich in de 
breedte uit tot: een ieder Joh.3:15,16). In de lengte: het is een eeuwige liefde 
(Jer.31:3). In de diepte: voor mij (Gal.2:29). In de hoogte: in Christus is ons een 
plaats gegeven in de hemel (Efz.2:6). De liefde van God liefde is onbegrensd en 
gaat de kennis te boven. Zoals de Vader de Here Jezus liefheeft, heeft hij de 
gelovigen lief (Joh.15:9; 16:27; 17:23). 
Het gebed van Paulus is dat gelovigen door de Heilige Geest vol worden van God 
zelf. God woont in een ontoegankelijk licht, geen mens heeft Hem gezien of kan 
Hem zien (1Tim.6:16). Ondanks dat de hemel der hemelen God niet kan bevatten, 
woont Hij bij de nederige en verbrijzelde van geest (1Kon.8:27; Jes.57:15). 
 
Vs.20. Vol verwondering beëindigt Paulus zijn gebed in de overtuiging dat God in 
staat is en in grote mate meer kan doen boven alles waar wij om bidden of aan 
denken. Naar mate we ons meer aan God overgegeven, kan Hij meer door de 
kracht van de Heilige Geest in ons werken. 
 
Vs.21. Daarom komt Hem alle heerlijkheid toe in de gemeente tot in eeuwigheid. 
Daarin en door de gemeente, wordt de heerlijkheid van God zichtbaar. Tot in alle 
eeuwigheid, ook nadat de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan, zal 
de tabernakel van God bij de mensen zijn. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
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is een symbolisch beeld van de gemeente. Zij zal de heerlijkheid van God 
uitstralen tot in eeuwigheid (Openb.21:1-3; 9-27). 
Met een lofprijzing aan God beëindigt Paulus het leerstellige gedeelte van deze 
brief. Amen (Hebr. èmet) is waarheid. 
 
Vraag 1: Wat was de reden van Paulus gevangenschap? 
 
Vraag 2: Hoe kunnen wij, lezers, het inzicht van Paulus bemerken?  
 
Vraag 3: Begrijp jij wat gemeenschap aan de verborgenheid, het geheimenis 
inhoud? (vs.9) 
 
Vraag 4: Ken jij de liefde van Christus? 
 
Vraag 5: Welke kracht werkt in de gelovigen? 
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Overzicht Efeze 4 
 
In de eerste drie hoofdstukken beschreef Paulus het leerstellige gedeelte van 
deze brief, de positie van de gelovigen in Christus. In het tweede deel van de 
brief, vanaf hoofdstuk vier, beschrijft hij hoe gelovigen het geloof in praktijk 
dienen te brengen in: 

 Hun onderlinge verhoudingen en wandel (Efz.4:1-6:9) 

 Hun geestelijke strijd (Efz.6:10-20) 
Gelovigen dienen elkaar in liefde te verdragen en zich te beijveren de eenheid van 
de Geest te bewaren. Paulus noemt zeven punten die laten zien, niet wat hen van 
elkaar scheid, maar wat hen samenbindt. Samen vormen zij een eenheid: 

1. Zij zijn één lichaam 
2. Zij hebben één Geest 
3. Zij hebben één hoop en roeping 
4. Zij hebben één Here 
5. Zij hebben één geloof 
6. Zij hebben één doop 
7. Zij hebben één God en Vader die is boven alle, door allen, en in allen 

 
Het is het verlangen van God dat gelovigen groeien van pasgeboren kinderen naar 
volwassen gelovigen, zodat zij komen tot de eenheid van het geloof en de volle 
kennis van de Zoon van God. Om hen daartoe toe te rusten, heeft de Here Jezus 
gaven gegeven aan de gelovigen, zodat zij in liefde steeds dichter naar elkaar 
toegroeien en elk lid van het lichaam op de juiste manier functioneert (vs.1-16). 
 
De levensstijl dient vanaf het moment dat iemand is toegevoegd tot de gemeente 
daarmede ook in overeenstemming te zijn (vs. 17-32). 
 
 

 
Aantekeningen Efeze 4 

 
Vs.1. Na de lange tussenzin 3:1-3:21 gaat Paulus weer verder met te schrijven dat 
hij een gevangene is in de Here. In 3:1 noemde hij zich een gevangene ter wille 
van Jezus Christus voor hen. De wandel van de gelovigen dient in 
overeenstemming te zijn met hun roeping en positie in Christus. En daar schrijft 
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hij over in de volgende hoofdstukken van de brief Over de wandel van de 
gelovigen wordt in deze brief wel acht keer geschreven (2:2; 4:17; 4:1,22; 2:10; 
5:2; 5:8; 5:15 (wandel: zie inleiding). 
 
 
Gelovigen hebben wat hun roeping betreft: 

 Een hemelse roeping in Christus Jezus (Fil.3:14) 

 Een heilige roeping (2Tim.2:1:9)  

 Zijn geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus (1Kor.1:9) 

 Zijn deelgenoten van de hemelse roeping (Hebr.3:1) 
 

Vs. 2. Gelovigen dienen elkaar in liefde te verdragen, in alle nederigheid, 
zachtmoedigheid en geduld. Deze eigenschappen liet ook de Here Jezus zien 
(Fil.2:4-9; 2Kor.10:1; Matth.11:28,29; 1Joh.2:6). 
 
Vs.3. Door de Heilige Geest zijn alle gelovigen tot één lichaam gedoopt. Dit 
gebeurde op de Pinksterdag, samen vormen zij een lichaam (Hand.2; 1Kor.12:13). 
De eenheid van dit lichaam bewaart God. Gelovigen moeten de eenheid van de 
Geest bewaren, dwz. elke gelovige (tot welk kerkverband hij ook behoort) 
behoort de ander te verdragen en lief te hebben. De omgang met elkaar dient 
gebaseerd te zijn op liefde. Dit dient te gebeuren door de band van de vrede van 
God die gelovigen met elkaar verbindt. Christelijke liefde gaat niet ten koste van 
handhaven van de waarheid. Die onderlinge band wordt zichtbaar wanneer 
gelovigen in hun praktische wandel met God hun weg gaan en geen leerstellige 
dwaalleer aanhangen. 
 
Vs.4. In drie cirkels (vs. 4-6), waarin gelovigen zijn gebracht, vinden we zeven 
karaktertrekken van eenheid. De eerste cirkel: één lichaam, één Geest, één hoop. 
Door wedergeboorte en verzegeling met de Heilige Geest behoort een gelovige bij 
het lichaam van Christus (1Kor.12:13). De velen leden vormen samen één lichaam 
en zijn elk afzonderlijk leden van dit lichaam en van elkaar (Rom.12:4,5). Zij zijn 
geroepen tot één hoop. We worden verondersteld te weten wat die hoop inhoudt 
(1:18) De Here Jezus heeft hen voor zichzelf bestemd (1:3-6). 
 
Vs.5. De tweede cirkel: één Here, één geloof, één doop. De Heiland is Here en 
Meester, de hoogste gezaghebber in het leven van de gelovige. Eén geloof: het 
christelijk geloof. Je kunt alleen gered worden door geloof in Jezus Christus. Op 
grond van Zijn werk kan God vergeving van zonden schenken. 
Er is één doop, de christelijke doop met water, in de Naam van de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest. 
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Vs.6. De derde cirkel: Eén God en Vader van allen, boven allen, door allen, en in 
allen. God is de God van alle schepsels (Num.27:16) of zij al dan niet in Hem 
geloven of Hem erkennen (1Kor.8:4-6). Voor hen die de Here Jezus als hun 
Verlosser hebben aangenomen is Hij hun Vader (Rom.8:15,16). 
 
Vs.7. In vs. 7-13 worden de geestelijke gaven genoemd die de verheerlijkte 
Christus heeft gegeven tot opbouw en om te groeien tot volwassen gelovigen.  
Elke gelovige heeft een gave ontvangen naar de maat of bekwaamheid die 
Christus bepaald. In Rom. 12:3-8 ligt het accent op God die de gaven geeft. In 
1Kor.12:4-11 ligt het accent op de Heilige Geest die gaven geeft. In Efz.4 op de 
verheerlijkte Christus die gaven geeft. 
 
Vs.8. In dit vers wordt Ps.68:19 geciteerd: ‘Toen Hij opvoer in de hoge nam Hij de 
gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen’. Dit schrijft David na de 
overwinningen over zijn vijanden tijdens zijn regering en profetisch over Christus. 
Na zijn overwinning over zijn vijanden en verlossing uit gevangenschap verdeelde 
hij de buit (1Sam.30:2,17-27). Na het opvoeren van de ark naar Jeruzalem gaf 
David het volk gaven (1Kron.16:3) Zoals David zijn volk bevrijdde uit de macht van 
zijn vijand, zo bevrijdde, verloste de Here Jezus mensen uit de macht van de 
duivel, de dood en de zonde. Hij overwon, triomfeerde en ontwapende deze 
machten door te sterven en uit de dood op te staan. (Kol.2:15; Hebr.2:14; 
2Tim.1:10; Rom.6:6; Hebr.9:26). Daarna heeft Hij zich als de verheerlijkte Mens 
aan Gods rechterhand gezet in de hemel. Zoals David na zijn overwinningen in 
Jeruzalem ging wonen en het brengen van de ark naar Jeruzalem, de woonplaats 
van God in het oude testament, zijn volk gaven gaf. Zo heeft de Here Jezus na Zijn 
overwinning en terugkeer naar de hemel, de woonplaats van God, de mensen 
gaven gegeven. 
Als eerste gave, de gave van de Heilige Geest (Hand.2:33). En daarna aan elke 
gelovige een gave.  
 
Illustratie: aan het einde van WO2 bevrijdden de geallieerden gevangenen uit 
concentratiekampen. De gevangenen kregen voedsel en kleding en werden in 
triomftocht meegevoerd. Het kamp werd gesloten of vernietigd en de beulen 
werden terechtgesteld. 
 
Vs.9. Hij die opgevaren is, is eerst neergedaald uit de hemel op de aarde en na zijn 
sterven neergelegd in de diepte, in de aarde, in een graf. 
 
Vs. 10. Hij, die is neergedaald, is ook Degene die opgevaren is naar de hemel om 
alle dingen te vervullen. De Here Jezus heeft het werk voleindigd dat God Hem te 
doen had gegeven. De Schriften die op Hem betrekking hebben, over Zijn lijden en 
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ingaan in heerlijkheid zijn vervuld (Joh.17:24; Luk.24:26,27). Drie dagen na zijn 
sterven is Hij opgestaan uit de dood en het graf en veertig dagen daarna 
opgevaren, teruggekeerd, naar de hemel. 
 
Vs.11. Hij heeft aan sommigen gegeven de gave van apostel en anderen als 
profeet, weer anderen als evangelist en nog weer anderen als herder en leraar. 
De gaven van apostelen en profeten heeft God gegeven om de gemeente te 
vestigen. Zij bouwden op het fundament, op Christus (Efz.2:20). Een voorwaarde 
voor dit apostelschap was dat zij met de discipelen de Here Jezus drie jaar hadden 
gevolgd en als getuige konden optreden van Zijn opstanding uit de dood 
(Hand.1:1:21-26). Zij hebben gepredikt en dit is verwoord in de Bijbel. Het nieuwe 
testament is geschreven door vier apostelen: Mattheüs, Johannes, Petrus en 
Paulus. En door vier profeten: Markus, Lukas, Jakobus en Judas. Deze vier 
profeten, hebben de Here Jezus persoonlijk gekend of hebben hun informatie 
rechtstreeks van de apostelen ontvangen. (Jacobus en Judas waren halfbroers van 
de Here Jezus, Markus en Lucas waren metgezellen van de apostelen op hun 
zendingsreizen). Verder heeft Hij sommigen gegeven als evangelisten. De eerste 
bekende evangelist was Filippus (Hand.8) Door prediking van de 
evangelieboodschap komen mensen tot bekering en leiden zij zondaars tot de 
Here Jezus (2Tim.4:5), zodat zij toegevoegd worden tot de gemeente (Hand.9:27). 
Ook nu zijn er gelovigen die de gave hebben ontvangen als apostel en profeet, 
weliswaar met onderscheid van hen die God gebruikte om het fundament te 
leggen van de gemeente. Apostel betekent: afgezant, uitgezondene. In die zin 
zendt God tot de dag van vandaag gelovigen uit naar een streek waar geen 
gemeente is om daar als eersten het Woord van God te prediken. De gave van 
profeet is om afgedwaalde gelovigen terug tot God te brengen, te vermanen of te 
bemoedigen. Soms ook om te voorzeggen wat er gaat gebeuren. Zij hebben een 
gave om te spreken tot het geweten van gelovigen. Weer anderen hebben de 
gave ontvangen van herders, zij geven geestelijk voedsel en dragen zorg voor de 
zwakke en gewonde gelovigen. Zij spreken tot het hart. Weer anderen geeft God 
een gave van leraar om onderwijs in de leer te geven. Zij spreken tot het verstand. 
 
Vs.12. Al deze gaven genoemd in vs.11 dienen om de heiligen toe te rusten tot 
hun volmaking, tot opbouw van het lichaam. 
 
Vs.13. Zodat gelovigen groeien naar volwassenheid, tot eenheid van het geloof en 
van de kennis van de Zoon van God. Van een kind naar jongeling, van jongeling tot 
een vader in het geloof (1Petr.2:1,2; Hebr.5:11-14; 1Joh.2:12-16) Het streven van 
gelovigen moet zijn: worden zoals Christus (Matth.10:24). 
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Vs.14. Jonge, onervaren, gelovigen lopen het gevaar heen en weer geslingerd te 
worden doordat er veel op hen afkomt. De duivel tracht doormiddel van het 
bedrog van sluwe verleiders onstandvastige gelovigen ten val te brengen. 
 
Vs.15. De waarheid dienen we vast te houden in liefde. Van belang is, het goede 
evenwicht bewaren tussen waarheid en liefde. Dit deed de Here Jezus (Joh.8:30-
33; 14:6;15:13). 
Brengen we dit in praktijk, dan gaan we groeien naar Hem toe, die het Hoofd is. 
 
Vs.16. Vanuit Hem, het hoofd, wordt het gehele lichaam bijeengehouden en 
ondersteund. Zoals een menselijk lichaam bijeen gehouden wordt door spieren en 
gewrichtsbanden zorgt God dat er gaven zijn om het lichaam bij elkaar te houden 
en elkaar te ondersteunen. Als ieder deel van dit lichaam goed functioneert, en 
het lichaam het juiste voedsel ontvangt dan heeft dit lichaam een natuurlijke 
groei. Daarbij is liefde heel belangrijk.  
 
Vs. 17. Uiteraard dienen verloste mensen niet meer terug te vallen in hun oude 
gewoonten, zoals te wandelen en te denken als de heidenen.  
 
Vs.18. Wanneer men niet handelt naar het licht wat God geeft, komt men in 
geestelijke duisternis. Hoewel God ieder mens een geweten heeft gegeven, 
hebben velen hier niet naar geluisterd. Door af te wijken, zijn ze steeds meer van 
God vervreemd en verharden zij zich (Rom.1:18-32; 9:17,18). God verhardt niet 
eerder het hart van een mens, nadat de mens zelf zijn hart heeft verhard (vgl. 
Ex.7:13,22; 8:15,19,32; 9:7, 12). 
 
Vs.19. Weigert men te luisteren, dan wordt men ongevoelig en afgestompt voor 
de stem van het geweten en geeft men zich over om de zonde doen. 
 
Vs.20. Gelovigen hebben geleerd en leren van Christus hoe zij zich dienen te 
gedragen. 
 
Vs.21. Dit hebben zij gehoord door het onderwijs van de waarheid, zoals die in 
Christus is, dwz. hoe Hij als mens leefde. We kunnen Zijn stem horen wanneer we 
in de Bijbel lezen of luisteren naar een uitleg van Zijn woord. Door naar Hem te 
kijken wordt je veranderd (2Kor.3:18).  
 
Vs.22. We hebben wat onze vroegere levenswandel betreft, de oude mens 
afgelegd. Dit gebeurde op het moment dat we ons bewust bekeerden en voor tijd 
en eeuwigheid ons leven aan Hem toevertrouwden. De oude mens is met Hem, 
met Christus, gekruisigd en gestorven (Rom.6:5,6). We hebben de oude mens met 
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zijn zondige praktijken afgelegd (Kol.3:9). De oude mens die te gronde gaat door 
misleidende begeerten. Van die oude mens is niets goed te verwachten. Ook niet 
van het vlees, ook dat bedenkt vijandschap tegen God (Rom.8:7). Vandaar dat een 
mens opnieuw geboren moet worden (Joh.3:6,7). 
 
Bijzondere begrippen: 
De oude mens: is de soort mens in de lijn en afstamming van Adam, de eerste 
mens. 
De laatste Adam: is de Here Jezus. 
De nieuwe mens: gelovigen verbonden met Christus. De nieuwe mens, Grieks = 
kainos. Dit betekent een nieuwsoortig mens. 
Het vlees: is onze boze zondige natuur. 
Het lichaam der zonde: is het gebruik van het lichaam als werktuig voorde zonde. 
 
Vs.23. Wanneer iemand zich bekeerd tot God: 

a) Heeft men de oude mens af gelegd 
b) Dient men het denken te vernieuwen 
c) En nieuwe gewoonte te ontwikkelen, Christus aandoen, Hem laten zien 
 

Vs.24. Wanneer in het oude testament een brandoffer werd geslacht, was de huid 
voor de priester (Lev.7:8). Zo ziet God de gelovige bekleed met Christus, met het 
kleed van het heil, de mantel der gerechtigheid (Jes.61:10). De vuile kleren zijn 
uitgedaan en feestkleren aangetrokken (Zach.3:3-5). Dit is de positie van de 
gelovigen in Christus, zoals God hen ziet. Wat een gelovige is in Christus, dient hij 
te laten zien in zijn gedrag, door zijn rechtvaardige daden (Openb.19:8). Een 
gelovige heeft een nieuwe natuur ontvangen op het moment dat hij opnieuw 
geboren werd, de Goddelijke natuur. En is in Christus een nieuwe schepping 
(2Kor.5:17; Gal.6:15; Efz.2:15; Kol.3:10; 2Petr.1:3,4). 
 
De nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen. Toon dit 
nieuwe leven in ware rechtvaardigheid, laat dit zien aan je omgeving. Door in een 
nieuw (Grieks, neos = jong) en fris leven, in heiligheid, je levenswandel af te 
zonderen voor God.  
 
Vs.25. Niet meer liegen. Buiten zijn zij die de leugen liefhebben en doen 
(Openb.21:8; 22:15). Je uiterlijk moet een weerspiegeling zijn van je innerlijk, 
zoals bij de Here Jezus (Joh.8:25). Als leden van eenzelfde lichaam ga je elkaar 
toch niet benadelen. 
 
Vs.26. Toornig zijn, is niet altijd zondig. Toorn is een heftige verontwaardiging. 
Toornig was de Here Jezus in de tempel en over de verharding van de harten van 
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de Farizeeën (Joh.2:13; Mark.3:5). Toorn kan echter ontaarden in drift en 
wanneer je je hierdoor laat leiden verval je tot zonde. Handel met de situatie voor 
het einde van de dag op een Bijbelse manier. De toorn van een man volbrengt 
Gods gerechtigheid niet (Jak.1:20). 
 
Vs.27. Kijk uit dat wanneer je toornig, hevig verontwaardig bent, de duivel dit niet 
kan gebruiken om jou te laten zondigen. Geef het probleem over aan God 
wanneer je er op dat moment niets aan kan veranderen (1Petr.2:20-23). 
 
Vs.28. Je kunt op diverse manieren stelen, je iets toe-eigenen wat van God of van 
je naaste is. Goederen stelen, iets in bezit nemen zonder hiervoor zelf te willen 
werken, past uiteraard niet bij het gedrag van een gelovige. Je moet jezelf willen 
inspannen. Bovendien kun je dan ook anderen die minder bedeeld zijn helpen 
(2Thess.3:7-12; Kol.3:9; Hebr.13:16). Onder de wet moest een dief gedood 
worden (Ex.21:16; 22:1-3). 
 
Vs.29. Het taalgebruik van een gelovige is ook belangrijk: niet (mee) spotten, geen 
kritisch taalgebruiken, hatelijke opmerkingen, schunnige taalgebruik, 
schuttingtaal etc. gebruiken. Bidt om een wacht voor je lippen (Ps.141:3). In 
Efz.5:4 komt Paulus hier nog op terug. 
 
De Griekse wijsgeer Socrates adviseerde: Voordat je iets doorverteld, laat het 
eerst over drie zeven lopen:  
Zeef 1) is het de waarheid 
Zeef 2) is het iets goeds  
Zeef 3) in het nuttig voor mij of voor de ander. 
 
Is wat ik zeg tot opbouw voor hen die dit horen? Trilt mijn hart van blijde 
woorden, is lieflijkheid over onze lippen uitgegoten? Komen er woorden van 
genade over onze lippen? (Ps.45:2,3; 119:172; Hoogl.5:13; Luk.4:22; Jes.61:1,2). 
 
Vs.30. God heeft de Heilige Geest aan ons gegeven toen we tot geloof kwamen 
(Efz.1:13). Wanneer we ons niet door de Heilige Geest laten leiden en handelen in 
tegenspraak met Gods woord, wordt de Heilige Geest bedroefd (Jes.63:10; vgl. 
Hand.7:51). God heeft ons, gelovigen, verzegeld tot de dag van de verlossing. 
Door dit zegel heeft Hij zijn eigendomsrecht op hen gestempeld (2Kor.1:21,22). Bij 
Zijn wederkomst worden we verlost van (niet uit) dit lichaam en ontvangen we 
een verheerlijkt lichaam en zullen wij Hem volmaakt dienen. Door de bijstand van 
de Geest kunnen we met Paulus nu al, in dit lichaam, God verheerlijken (Fil.3:21; 
1:20). (Verlossing en verzegeling: zie Efz.1:14). 
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Vs.31. Bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster met alle slechtheid moet je 
uit je leven wegdoen. Dit zijn karaktereigenschappen van ongelovigen (Rom.3:14). 
Wat en hoe je iets kunt zeggen benoemt Jakobus wel zevenmaal: 

1. Wees traag om te spreken (Jak.1:19) 
2. Wanneer je je tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, is 

godsdienst zinloos (Jak.1:26) 
3. Spreek zo als mensen die geoordeeld worden (Jak.2:12) 
4. De tong is een niet te bedwingen kwaad (Jak.3:8) 
5. Je kunt er mee zegenen en vervloeken (Jak.3:9,10) 
6. Geen kwaad spreken (Jak.4:11) 
7. Niet zuchten (Jak.5:9) 

 
Vs.32. Wees ten opzichte van elkaar, vriendelijkheid, barmhartigheid en kom de 
ander tegemoet. Wees steeds bereid om elkaar te vergeven, met als norm: zoals 
Christus ons vergeven heeft (Matth.18:21-31; Kol.3:13). 
Wie niet vergeeft, laat toe dat zijn leven beheerst wordt door de zonde van de 
ander. Hij blijft de last van de zonde met zich dragen en wordt hierdoor 
gehinderd. (citaat A.v.d.Sande). 
 
Vraag1:. Waartoe bent jij geroepen? 
 
Vraag 2: Weet jij welke genadegave God u heeft gegeven? 
 
Vraag 3: Word jij nog regelmatig heen en weer geslingerd door wat je hoort? 
 
Vraag 4: Ontvang jij steun van anderen? 
 
Vraag 5: Hoe komt het dat velen afgestompt zijn? 
 
Vraag 6: Laat jij het nieuwe leven zien? 
 
Vraag 7: Let jij op jouw taalgebruik? 
 
Vraag 8: Bedroef jij wel eens de Heilige Geest? 
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Overzicht Efeze 5 
 
In dit hoofdstuk gaat de apostel verder uiteenzetten hoe het geloof zichtbaar kan 
worden door de christelijke levenswandel van gelovigen. Het grote voorbeeld 
voor het gedrag van de gelovigen is de Here Jezus (vs. 1-21). 
 
Wat liefde is, kunnen mannen en vrouwen aan elkaar en aan de anderen laten 
zien door hun huwelijk. Het huwelijk is door God ingesteld zodat mensen zouden 
begrijpen wat de liefdesrelatie is tussen Christus de gemeente. Met dit doel heeft 
God het huwelijk ingesteld. In het huwelijk is de vrouw een beeld van de bruid 
van Christus, en is de man een beeld van Christus. Dit was echter een 
verborgenheid die niet eerder was bekendgemaakt (vs.22-33). 
 
 
 

Aantekeningen Efeze 5 
 
Vs.1 Hét voorbeeld voor het volgen van God, is de Here Jezus. Toen de Vader de 
Here Jezus zag staan aan de Jordaan te midden van vele andere mensen zei een 
stem uit de hemel en bij de verheerlijking op de berg: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in 
Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Matth.3:17; 17:5). 
 
Vs.2 God heeft Zijn kinderen lief. Gelovigen worden opgeroepen als kinderen van 
God, Christus na te volgen. Door hun wandel, hun gedrag, kunnen zij de liefde van 
God laten zien die in hen is (Rom.5:5; 1Joh.3:18). Hun maatstaf is te wandelen in 
liefde zoals Christus ons heeft liefgehad. Ongelovigen zijn kinderen van de duivel 
en doen zijn wil, imiteren en volgen hem (Joh.8:44). De duivel rooft en dood. De 
Here Jezus gaf zichzelf en offerde zijn leven vrijwillig op aan God voor de zonden 
van mensen. Door Zijn volkomen overgave in de dood op het kruis heeft Hij God 
volkomen gehoorzaamd en zondaars gered van de eeuwige dood. Verbrand vlees 
geeft voor mensen een afschuwelijke geur af. Het vrijwillige offer dat de Here 
Jezus plaatsvervangend bracht en voor zondige mensen moest ondergaan was 
voor menselijk begrip afschuwelijk. Voor God echter was het een welriekende 
geur (Lev.1:9,13,17; 2:9. 
In dit hoofdstuk wordt driemaal over wandel gesproken. Wandel in liefde (vs.2); 
wandel in het licht (vs.8); wandel als wijzen, in voorzichtigheid (15).  
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Vs.3. Toen de Efeziërs zich bekeerden, hadden zij gebroken met hun zondige 
verleden en heidense gewoonten. Velen die toverkunsten bedreven, hadden 
openlijk hun boeken verbrand (Hand.19:19). Gelovigen dienen zich ver te houden 
van onreinheid. Zowel van hoererij, wat het lichaam verontreinigt, als van 
verontreiniging van de geest. En van hebzucht, dat is begeerte, de eerste zonde! 
(Hebr.13:5). 
 
Vs.4. Ook door taalgebruik dienen gelovigen zich te onderscheiden van de 
wereldse gewoonten. Dwaze en lichtzinnige, dubbelzinnige of obsceen 
taalgebruik past uiteraard niet bij hen. Wel dankzegging! (taalgebruik zie: 4:29). 
 
Vs.5. Een hoereerder, of onreine heeft geen deel aan het erfdeel in het Koninkrijk 
van Christus en van God. Hoererij is elke seksuele handeling buiten het huwelijk 
(Hebr.13:4; Gal.5:19-21). Hoererij, Grieks= porneia, hiervan is het Nederlandse 
woord pornografie afgeleid. (Erfdeel zie: 1:14; 3:6). 
Laat niemand een geldgierige zijn, dat is een afgodendienaar. Je kunt niet God 
dienen en de Mammon (Matth.6:24; Kol.3:5). Een kenmerk van gelovigen is dat zij 
geven. 
 
Vs.6. Laat je ook niet misleiden, bedriegen, met zinloze woorden, want om deze 
dingen komt de toorn van God over de zonen, kinderen van de 
ongehoorzaamheid (Joh.3:36; Rom.1:18; 2:5; Ps.2:5,12; Openb.6:16,17). 
 
Vs.7, 8. Doe niet mee, wees geen metgezel van hen die nog in de duisternis zijn. 
Vroeger was u duisternis maar nu bent u licht in de Here (Efz.2:1-3). Een kenmerk 
van gelovigen is dat zij gehoorzaam zijn aan God en naar het licht dat Hij geeft, 
handelen. Dwz. in het licht van de Here leven, wandelen en Zijn gezag in alles 
erkennen (Matth.5:15,16; 1Thess.5:5; Fil.2:15; Spr.4:18). 
 
Vs.9,10. De vrucht van het licht (HSV vrucht van de Geest) bestaat uit, louter, dwz. 
pure, echte goedheid en gerechtigheid en waarheid. In Gal.5:22 wordt 
beschreven wat de negenvoudige vrucht van de Geest is. Gelovigen dienen te 
toetsen wat voor de Here welbehaaglijk is. Denk aan het voorbeeld van de Here 
Jezus, Hij deed altijd, in alle omstandigheden, wat Zijn Vader welbehaaglijk was 
(Joh.8:29). Wij moeten niet alles onderzoeken maar wel beproeven, dat is toetsen 
(1Thess.5:21). 
 
Vs.11. Neem geen deel aan onvruchtbare werken van de duisternis (1Kor.5:9; 
2Kor.6;14,15). Die moet je ontmaskeren. Er zijn steeds mensen die met een 
masker op lopen, hypocriet zijn. Zowel dwaalleraars als mensen met een 
dubbelleven. 
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Vs.12. Sommige praktijken die in het geheim worden gedaan, zijn zo erg dat het 
zelfs schandelijk is om er over te spreken. 
 
Vs.13. Zonder het licht van Gods Woord weten we niet wat duisternis is. Er komt 
een dag dat alles wat gedaan is aan het licht komt, openbaar wordt. Dan vallen de 
maskers af. Het licht van Gods Woord maakt nu al dingen openbaar, eenmaal zal 
alles openbaar worden. Zowel de daden als de motieven van gelovigen en 
ongelovigen (Joh.3:20,21; 2Kor.5:10; Openb.20:11,12). 
 
Vs.14. Als je geestelijk in slaap bent gevallen, lijk je op een geestelijke dode. Ben 
je wakker of slaap je nog? Daarom zegt Hij: sta op: dan zal Christus je licht geven 
te midden van de geestelijke duisternis rond je heen (Ps.139:10,11; Jes.9:1-2; 
Joh.8:12). 
 
Vs.15. Let nauwgezet op hoe je wandelt, niet als dwazen maar als wijzen. Leef 
bewust als christen. Geen slordig gedrag. Dit is de achtste keer dat over de 
wandel van gelovigen in deze brief wordt gesproken (wandel: zie in inleiding). 
Laat je voeten vast zijn en wijk niet af ter rechter- of ter linkerhand 
(Spr.4:18,19,24-27; Hebr.12:13). 
 
Vs.16. Gebruik elke mogelijkheid die je ontvangt om in je handel en wandel te 
laten zien en horen wie God is. Besteed je tijd of geschikte gelegenheid nuttig en 
ten volle! Er komt een tijd dat je niet meer kunt doen wat je nu nog wel kunt. De 
tijd gaat snel. Wat je doet voor de Here is niet vergeefs (Kol.4:5,6; Ps.90:10; 
Joh.9:4; 1Kor.15:58). 
 
Vs.17. Je bent verstandig wanneer je Gods wil begrijpt en daarnaar zoekt. Beproef 
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom.12:2). 
 
Vs. 18. Wanneer iemand dronken is, vervult met alcohol, dan is hij bedwelmd en 
voert de drankduivel heerschappij over hem. Zo iemand heeft geen controle meer 
over zijn geest en verstand. Bovendien werkt drank verwoestend voor het lichaam 
(Spr.20:1; 23:20,29-35). Een gelovige moet zijn geest in alle omstandigheden 
onder controle houden (vgl. 1Kor.14:32). Gelovigen hebben de Heilige Geest 
ontvangen en worden opgeroepen hiermede vervuld te zijn (Joh.3:34; 1Kor.12:13; 
Efz.1:13). (Heilige Geest: zie inleiding). 
 
Vs.19. Gebruik geen onbehoorlijk taalgebruik lazen we in vs.4. Spreek echter tot 
en onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Hiermede kun je 
anderen bemoedigen en leren. Fijn wanneer dit gebeurt zowel in de 
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samenkomsten van de gelovigen als in de onderlinge contacten met elkaar 
(Kol.3:16). 
In het boek Psalmen vinden we uitingen, in het bijzonder de gevoelens, van de 
dichter, het volk van God, Israël, in allerlei omstandigheden verwoord. Veel 
psalmen spreken bovendien profetisch over de gevoelens van de Here Jezus.  
Een psalm is een lied wat op een rustige wijze met begeleiding van een 
snareninstrument wordt gezongen. 
In een lofzang wordt de heerlijkheid en majesteit van God de Vader en de Here 
Jezus, de liefde van God en het verlossingswerk vertolkt. De lofzangen in het boek 
der Psalmen spreken alleen over de Majesteit van God als Schepper. De Vader 
naam was in het oude testament nog niet geopenbaard en de Here Jezus had het 
werk op het kruis nog niet volbracht, vandaar we dit niet verwoord vinden in de 
psalmen. 
Een geestelijk lied heeft als inhoud: toewijding, geloofsvertrouwen of heeft een 
evangelisatie- boodschap etc. Zingen is niet alleen iets wat je met je mond doet, 
het dient een zaak van het hart te zijn. 
Zoals een Israëliet jubelend met een loflied de tempel binnenging, is het goed om 
te allen tijde gevoelens met een lied te verwoorden (Ps.100; 89:16,17; 
Matth.26:30; Hebr.2:12). 
 
Vs.20. Daarbij altijd God en de Vader danken in de naam van de Here Jezus. 
Dankzij de Here Jezus kunnen wij in alle omstandigheden tot God naderen. 
Hoewel we voor alle omstandigheden niet blij zijn, kunnen we God danken dat Hij 
bij ons is in alle omstandigheden. Paulus die in Filippi in de gevangenis God lof 
zong, schrijft later aan hen: Verblijdt u te allen tijde! Laat uw begeerten in alles 
met dankzegging bekend worden bij God (Hand.16:25; Fil.4:4-7; 1Thess.5:18). Alle 
omstandigheden doet God medewerken ten goede, voor hen die Hem liefhebben 
(Rom.8:28). Daarom eindigt Rom.8:31-39 ook met een lofzang. 
 
Vs.21. Een kenmerk van gelovigen die vervuld zijn met de Heilige Geest is dat ze 
geen hoge plaats zoeken voor zichzelf, maar elkaar onderdanig zijn in de vrees 
van God. Let wel er staat niet angst voor God. Vrees, in dit vers, is geen angst 
maar eerbied, ontzag, godsvrucht voor God. Elkaar ondanig zijn kun je laten zien 
door de ander voortreffelijker te achten dan jezelf (Fil.2:3-5). 
In de volgende perikoop wordt ons de verborgenheid van Christus en de 
gemeente man / vrouw geopenbaard. Dit was voorheen een geheimenis. Nu is 
Christus nog bruidegom en de gemeente bruid. Na de bruiloft van het Lam wordt 
de bruid, de vrouw genoemd (Openb.19:6-10; 21:9,10; 1-3). In Efz.2:19-22 zagen 
we de gemeente als een gebouw, een tempel van God. En in Efz.4:4 de gemeente 
als een lichaam. 
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Vs. 22. In het christelijk gezin kunnen mannen en vrouwen door hun gedrag en 
omgang met elkaar de relatie tussen Christus en de gemeente laten zien. Daarbij 
kunnen, in het christelijk gezin, kinderen en ouders hun relatie tussen God de 
Vader en Zijn kinderen laten zien. In het vorige vers werden alle gelovigen 
opgeroepen elkaar onderdanig te zijn in de vreze Gods. In dit vers worden 
vrouwen opgeroepen hun man onderdanig te zijn, als aan de Here. Wanneer een 
ongelovige man God niet kent, dan kan de vrouw door haar gedrag haar man 
winnen voor Christus (1Petr.3:1,2). De plaats van man en vrouw ten opzichte van 
elkaar heeft te maken met de scheppingsorde en de zondeval (1Tim.2:11-14). Bij 
de zondeval heeft de vrouw de positie die zij had, verlaten door zich te laten 
verleiden door satan. Vanaf dat moment zou haar begeerte naar een man 
uitgaan. Het is de natuurlijke eigenschap van een vrouw dat ze iemand nodig 
heeft die haar in bescherming neemt en voor haar zorgt. Doordat de vrouw, door 
de zondeval, haar positie naast haar man heeft verlaten is hij, in het algemeen 
gesproken, over haar gaan heersen. Dit heeft God nooit bedoeld (Gen.3:16). 
Wanneer een vrouw onderdanig is aan haar man, laat zij daarmede haar plaats 
zien die zij ten opzichte van de Here inneemt (Kol.3:18). 
 
Vs.23. God wil graag dat in de relatie man – vrouw, de relatie zichtbaar wordt die 
er is tussen Christus en de gemeente. Christus is immers het Hoofd van de 
gemeente. God heeft beiden zowel de man als vrouw een plaats gegeven. De man 
als hoofd van de vrouw (gezin). Zoals Christus de Behouder is van de gemeente en 
voor haar zorgt, zorgt een goede man voor het welzijn van zijn vrouw. In 
1Kor.11:2-16 lezen we dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het 
hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. 
 
Vs.24. De gemeente is aan Christus onderdanig, althans het behoort zo te zijn dat 
gelovigen Zijn gezag over hun leven erkennen. De christenvrouw laat dit door haar 
houding van onderdanigheid (niet slaafs) zien. Gehoorzaam in alles: dit laatste is 
voor een vrouw soms best moeilijk. De uitzondering is dat ieder mens, dus ook 
een vrouw, God meer moet gehoorzamen dan mensen (Hand.4:19). 
 
Vs.25. De opdracht aan de man gegeven in relatie tot zijn vrouw is nog moeilijker. 
Hij moet haar zo liefhebben zoals Christus de gemeente heeft liefgehad en Zich 
voor haar heeft overgegeven. De liefde en toewijding van Christus ging tot in de 
dood! Hij stierf voor Zijn volk, Israël (Joh.11:52). Overgeven is een daad die begint 
en altijd doorgaat.  
 
Liefde is niet alleen een gevoel, het is ook een keuze van je wil. Je trouwt niet 
alleen met iemand omdat je van elkaar houdt, maar ook omdat je besloten hebt 
van elkaar te houden. (liefde: zie inleiding). 
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Vs.26. Christus heiligt de gemeente, zet haar apart, zondert haar af, door haar te 
reinigen. In principe is men gereinigd van alle zonden op het moment dat men 
opnieuw geboren werd. Doordat we nog in de zondige wereld zijn en een zondige 
natuur hebben, worden we nu nog (dagelijks) verontreinigd. Om ons in onze 
dagelijkse wandel steeds te reinigen en rein te houden gebruikt God het Woord 
(Joh.13:4-15). 
 
Vs.27. De dag komt dat de gemeente zonder smet of rimpel, heilig en 
onberispelijk, met een verheerlijkt lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van de 
Here Jezus in de hemel voor Hem zal zijn (Efz.1:4; Joh.17:22; 1Kor.15:35-54; 
Kol.3:4; 1Joh.3:2,3; Openb.19:8). 
 
Vs.28. Mannen moeten hun vrouwen liefhebben zoals ze hun eigen lichamen 
liefhebben. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Let wel: je eigen vrouw 
liefhebben! 
 
Vs.29. Zoals men het eigen vlees niet haat, maar verzorgt, voedsel geeft en 
koestert. Zo zorgt de Here voor de gemeente, geeft Hij de gelovigen geestelijk 
voedsel, en toont haar steeds Zijn liefde. 
 
Vs.30. Het ontstaan van de gemeente kunnen we vergelijken met de manier 
waarop Adam een vrouw van God kreeg. Adam werd in een diepe slaap gelegd. 
De Here God opende de zijde van Adam, nam een rib vanuit zijn lichaam en 
bouwde hieruit een vrouw. Toen Adam uit de slaap ontwaakte, riep hij in 
verwondering uit: dit is uiteindelijk, of deze is ditmaal been van mijn been en 
vlees van mijn vlees! Zij was een deel van zijn lichaam (Gen.2:21-24). Omdat wij 
kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij, de Here Jezus, eveneens daaraan 
deelgehad. God had Hem een lichaam gereedgemaakt. Hij gaf geen rib zoals 
Adam, maar Zijn bloed. Door Zijn sterven is de gemeente één gemaakt met Hem, 
de laatste Adam (Hebr.2:9-15;10:5; 9:12-14; Rom.8:3; 1Kor.15:45). 
 
Vs.31. Man en vrouw vormen een eenheid, één lichaam, één vlees. Bij het 
huwelijk verlaat een man zijn ouders, en sticht hij een eigen gezin, een nieuwe 
familie. Twee mensen beloven elkaar trouw tot de dood. Voor de man is dan de 
dag aangebroken dat hij de bruid zijn vrouw mag noemen en zij hem toebehoort. 
Voor de bruid is het de dag dat ze zeker mag zijn van de liefde van haar man voor 
haar. Na hun trouwbelofte en gemeenschap zijn ze onafscheidelijk, voor het 
leven, met elkaar verbonden (Matth.19:4-6). De vrouw is een deel geworden van 
het lichaam van haar man. Deze eenheid wordt in de hemel erkend en mag niet 
door mensen worden gescheiden (Mark.10:7-9).  
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Vs.32. Dit geheimenis, deze verborgenheid is groot. Het huwelijk is door God 
bedoeld als een afspiegeling, een beeld, van de intieme relatie tussen Christus en 
de gemeente. Daarom heeft God dit ingesteld. (verborgenheid, zie aantekeningen 
Efz.1:9). 
 
Vs.33. Samengevat: laat iedere man zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf. En 
de vrouw moet ontzag, respect tonen voor haar man. Mannen kunnen soms ruw 
zijn en niet op een fijngevoelige manier liefde tonen aan hun vrouw. Veelal is dit 
een zwakke, of slechte eigenschap van een man. Voor vrouwen is het soms 
moeilijk respect te hebben voor hun man. Zeker wanneer haar man zijn vrouw 
niet met liefde en respect behandeld. Wanneer man en vrouw beiden met 
verstand met elkaar omgaan worden hun gebeden, hun relatie met God, niet 
verhinderd! (1Petr.3:1-7). 
Een duidelijke illustratie van een huwelijk met of zonder God zien we in de 
Hebreeuwse taal: Het Hebreeuws woord voor man is      , je spreekt uit: iesj. Het 
Hebreeuws woord voor vrouw is ה  je spreekt uit: iesjah. In beide woorden zit ִאשָּׁ
een     en een   (alef sjien).) Anders zijn de letters   en de ה. (jod en hee) Samen 
zijn deze twee letters ה  de naam van God, de verbondsnaam. Als je deze twee 
letters uit de iesj en de iesjah haalt blijft daar het woord     over, je spreekt uit: 
eesj. Als man en vrouw samen zijn dan is God daarbij. Scheiden man en vrouw of 
God krijgt geen plaats meer in deze relatie, dan blijft er eesj over en dit betekent 
vuur. 
 
Vraag 1: Hoe ver gaat jouw liefde? 
 
Vraag 2: Wanneer is iemand geen ontuchtpleger, onreine enz. meer? 
 
Vraag 3: Wat is het verschil tussen beproeven, toetsen en onderzoeken? 
 
Vraag 4: Kun jij de wil van God begrijpen? 
 
Vraag 5: Vind jij het moeilijk om God in alle omstandigheden te danken?  
 
Vraag 6: Wat is het verschil tussen onderdanig en slaafs? 
 
Vraag 7: Je eigen lichaam liefhebben is dat niet egoïstisch? 
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Overzicht Efeze 6 
 
In dit hoofdstuk wordt de cirkel van onderlinge verhoudingen uitgebreid met de 
relatie tussen ouders en kinderen. En tussen slaven en heren, werknemers en 
werkgevers (1-9). 
 
We leven in een wereld waar de duivel mensen met duistere machten verleidt. 
Om staande te blijven dienen gelovigen zich met de door God verstrekte 
wapenrusting te bekleden (vs. 10-20). 
 
 

 
Aantekeningen Efeze 6 

 
Vs.1. Kinderen die geboren worden zijn een vrucht van het huwelijk (Ps.127:3,4; 
128:3-6). Kinderen hebben de plicht hun ouders te gehoorzamen in de Here. 
Wanneer zij hun ouders gehoorzamen, erkennen zij hiermee het gezag van de 
Here. Om die reden dienen ouders dan ook hun kinderen gehoorzaamheid te 
leren. In Efz.5:22 zagen we dat vrouwen door hun verhouding tot hun man hun 
onderdanigheid aan Here kunnen laten zien. Kinderen kunnen door 
gehoorzaamheid aan hun ouders laten zien dat zij God willen gehoorzamen. Voor 
iedereen geldt: dat je meer God moet gehoorzamen, naar Hem luisteren, dan 
mensen (Hand.4:19; Kol.3:20). 
 
Vs.2. Bij deze plicht vader en moeder gehoorzamen, wordt herinnerd dat dit het 
eerste gebod uit de wet is waaraan een belofte was verbonden (Ex.20:12; 
Deut.5:16).  
 
Vs.3. In het oude testament was beloofd: ‘Opdat het je goed gaat en je een lang 
leven op aarde hebt’. God belooft in het nieuwe testament gelovigen geen aardse 
zegeningen, maar geestelijke, hemelse zegeningen (Efz.1:3). Deze zijn veel 
waardevoller dan aardse zegeningen. Ongehoorzaamheid aan ouders heeft erge 
gevolgen. Je verliest hierdoor het zicht op elke realiteit (Spr.20:20; 30:17). 
 
Vs.4. Vaders worden opgeroepen hun kinderen op te voeden, te onderwijzen en 
wanneer dit nodig is, terecht te wijzen met de verantwoordelijkheid die de Here 
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hen heeft gegeven. Kinderen hebben een aangeboren gevoel voor 
rechtvaardigheid. Wanneer vaders hun kinderen niet rechtvaardig behandelen, 
straffen, voor iets wat zij niet gedaan hebben, wordt er boosheid, bitterheid, in 
het kinderhart gelegd en ontstaan er verkeerde prikkels (Kol.3:21). Ouders 
moeten bij de opvoeding hun kinderen met liefde omringen en hun met veel 
geduld oefenen het goede te leren. 
 
Vs.5. In het Romeinse rijk was het bezit van slaven een gewone zaak. Paulus 
schreef op andere plaatsen tot slaven die tot bekering kwamen: Als je vrij kunt 
worden, is dit prima, maar je moet je er niet te veel om bekommeren. In Christus 
ben je immers een vrijgelatene en dat is veel belangrijker. Gedraag je echter als 
een slaaf van Christus (1Kor.7:20-22). Ben je als slaaf aan een heer verbonden, 
wees hem gehoorzaam, toon respect. Doe je werk alsof je het voor Christus doet 
(Filemon:16,17). 
 
Vs.6. Niet om je meester te behagen, om in een goed blaadje te komen, maar als 
slaaf van Christus. Doe zo de wil van God van harte. Jozef was zo’n slaaf, en de 
Here was met hem (Gen.39:1-5, 20-23). 
 
Vs.7. Elke gelovige, ook als je slaaf bent, moet in de eerste plaats bereidwillig de 
Here dienen en niet mensen. 
 
Vs.8. Een ieder die het goede gedaan heeft, zal van de Here eenmaal de beloning 
hiervoor ontvangen. Wie je ook bent, slaaf of werknemer. Wat een mens zaait zal 
hij ook oogsten (Gal.6:7). Zie bijvoorbeeld de gelijkenissen van de ponden 
(Luk.18:11-27) en de talenten (Matth.25:14-30). 
 
Vs.9. Van meesters / werkgevers wordt verwacht dat zij hun personeel op een 
goede manier behandelen en zeker niet bedreigen. Laten zij bedenken dat ook zij 
een Here hebben in de hemel en ondergeschikt zijn aan Hem. Hij behandelt 
iedereen op een rechtvaardige manier (Kol.4:1; Matth.16:27; Jak.5:4-6). 
 
Wie is de duivel ofwel de satan? 
Zijn Griekse naam is duivel, wat diabolos betekent, lasteraar, door elkaar werper, 
leugenaar. Zijn Hebreeuwse naam is satan, wat tegenstander betekent. In 
Openb.20:2 wordt hij genoemd: de draak, de oude slang, dat is de duivel en de 
satan. 
In de mythologie van alle volken in de oudheid speelt de draak een grote rol en is 
daar steeds een wezen dat aan de goden of aan de opperste god zijn vijandige 
macht ontplooid. Ook in Bijbel is de draak het zinnebeeld van een aan God en aan 
Zijn volk vijandige macht. Die tegen God opstaat en Gods volk tracht te 
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vernietigen (Ps.74:13; Jes.27:1; 51:9; Jer.51:34; Ezech.29:3; 32:2,3. Hij wordt 
vergeleken met een slangachtig, niet nader bepaald dier. De draak is de naam 
voor allerlei langgerekte of monsterachtige grote land- en waterdieren, die door 
hun vraatzucht of vergif voor de mens gevaarlijk zijn (Gen.1:21; Job7:12; Ps.148:7; 
Ex.7:9-12; Deut.32:33; Ps.91:13; Job33:29; Ps.44:20. In het nieuwe testament is de 
oude slang, de draak een aanduiding voor de duivel. Hij kan macht uitoefenen op 
de aarde, doch wordt ten slotte geketend en in de hel geworpen (Openb.12:3; 
13:2; 16:13; 20:2,10). 
Satan was oorspronkelijk een beschermde cherub. Vanwege zijn schoonheid werd 
hij hoogmoedig en wilde hij zich aan de Allerhoogste gelijkstellen (Ezech.28:16-19; 
Jes.14:11-14). In zijn opstand en val heeft hij vele engelen meegesleurd. Door het 
oordeel van God is hij verbannen uit zijn hoge positie. 
In Jes.14:12 wordt hij de morgenster genoemd. Venus is de morgenster, de oude 
naam van deze ster was Lucifer = lichtdrager. In het nieuwe testament wordt de 
Here Jezus de blinkende Morgenster genoemd (2Petr.1:19; Openb.2:28; 22:16). 
Door zijn opstand tegen God werd de engel van het licht, de vorst der duisternis! 
 
Sinds de schepping is satan de verleider, de oorsprong van alle kwaad. Hij heeft 
Eva tot overtreding van het gebod van de Here gebracht. Zelfs heeft hij getracht 
de Here Jezus tot zonde te verleiden (1Tim.3:6; Gen.3:1-5; 2 Kor.11:3; 
Openb.12:9; luk.4:1-13). 
Hij wordt als satan, de aanklager der broeders genoemd (Job.1:6-12; Zach.3:1-3; 
Openb.12:10).  
De duivel is de mensenmoordenaar van het begin af en vader, de oorsprong van 
de leugen (Joh.8:44). 
Hij is de overste van deze wereld (Joh.12:13; 14:30; 16:11). De god van deze eeuw 
die de gedachten van ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het 
evangelie van Christus hen niet zou bestralen (Kor.4:4). Hij biedt koninkrijken aan 
(Matth.4:8). 
Door het werk van de Here Jezus is echter de macht van de duivel teniet gedaan 
(Hebr.2:14). Zijn einde zal vreselijk zijn. Het eeuwig vuur is voor hem en zijn 
engelen bereid. Nu bevindt hij zich nog in de hemelse gewesten. In de (nabije) 
toekomst wordt de duivel op aarde geworpen om de mensen, die dan leven, 
rechtstreeks door duistere machten te beïnvloeden. Daarna wordt hij voor 1000 
jaar gebonden en vervolgens voor een korte tijd losgelaten en tenslotte wordt hij 
in de poel van vuur geworpen waar hij eeuwig gepijnigd zal worden (Luk.10:18; 
Matth.25:41; Efz.6:11-12; Openb.12:10-17; 20:1,2,7,10). 
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Vs.10. Gelovigen worden opgeroepen hun positie als hemelse mensen op aarde 
te verdedigen. Zij leven in een wereld omringt door geestelijke duisternis, waarin 
de duivel hun geestelijke zegeningen tracht te ontroven. In zichzelf zijn gelovigen 
zwak. Zij hebben steeds nodig gesterkt te worden in de Here en in de sterkte van 
Zijn macht. 
Hun wapens zijn geen materiële wapens, maar geestelijke wapens (2Kor.10:3-5; 
1Thess.5:8). 
 
Vs.11. Eerder werden gelovigen opgeroepen de nieuwe mens aan te doen, hun 
identiteit in Christus te laten zien door een heilige wandel. Dit werd voorgesteld 
als een kleed dat je aandoet (Efz.4:24). Anderzijds is het kleed ook een 
wapenuitrusting dat we nodig hebben in onze geestelijke strijd. De 
wapenuitrusting biedt in de eerste plaats bescherming tegen aanvallen van de 
duivel om stand te kunnen houden. Gelovigen hebben zes defensieve 
uitrustingstukken ontvangen en één offensief uitrustingstuk, het gebed. Op een 
listige manier tracht de duivel hen op veel manieren te verleiden. Met 6000 jaar 
ervaring weet hij de zwakke plekken van mensen. Op het ene moment gaat hij op 
zoek en rond als een brullende leeuw om hen te kunnen verslinden (1Petr.5:8) 
Een andere keer neemt hij de gedaante aan van een engel van het licht om hen te 
verleiden (2Kor.11:14). Gelovigen worden niet opgeroepen de duivel aan te 
vallen, maar hem te weerstaan. Doen wij dit, dan zal hij, de duivel, van ons 
vluchten. Naderen we tot God dan zal Hij, God, tot ons naderen (Jak.4:7,8). Bij 
Hem zijn we veilig voor iedere aanval (Matth.11:28; vgl.1Sam.22:23). 
 
Vs.12. Het gaat in deze strijd niet om een strijd tussen mensen onderling van 
bloed en vlees, maar tegen onzichtbare, geestelijke machten. Deze machten 
beheersen de wereld van duisternis in dit tijdperk. Het kwaad komt in de hemelse 
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gewesten, in de onzichtbare wereld, op veel manieren op ons af. In Christus 
hebben gelovigen een plaats gekregen in de hemelse gewesten, daar waar 
Christus nu al is. Van deze zegeningen in Christus tracht de duivel gelovigen te 
beroven.  
Weliswaar zijn er verschillende soorten van strijd: 
 

1. Strijdt om in te gaan, bij de bekering, dit kost je jezelf (Luk.13:24) 
2. Strijden tegen de zonde, de strijd en vijandschap van de zondige wereld 

aan den lijve ondergaan en je daarbij dood houden voor de zonden 
(Hebr.12:2 Rom. 6:11) 

3. Strijden in het evangelie (offensief Fil.1:27; 4:3; 2Kor.10:3,5; Kol.1:29) 
4. Strijden tegen de geestelijke machten (defensief) Efz.6:11-17)  
5. Strijden voor het geloof, het geloof als Gods geopenbaarde waarheid 

(Jud.:4) 
6. Strijden in de gebeden (Rom.15:30; Kol.4:12) 
7. Strijdt de goede strijd (1Tim.1:18; 6:2; 2Tim.4:7). 

De goede strijd volgt op de punten 2 t/m 6. 
 
Vs.13. Om weerstand te kunnen bieden tegen de geestelijke machten en 
wereldbeheersers van de duisternis is het belangrijk om de gehele 
wapenuitrusting aan te doen. Dus elk uitrustingstuk! De kleding van een 
Romeinse soldaat bestond uit: een wapenrok, een borstharnas en schoeisel. Zijn 
wapenuitrusting bestond uit: een schild, een helm en een zwaard. 
 
Als soldaten in het leger van Jezus Christus ontvangen we in dit gedeelte vier 
commando’s: 

1) neem op, of bekleed u met (vs.11) 
2) weerstand bieden, staan blijven (vs.13) 
3) opstellen, stand houden (vs.14) 
4) en neem (vs.17) 
 

We zagen al eerder dat gelovigen in deze wereld te maken hebben met drie 
vijanden: De wereld, het vlees en de duivel. 
In Gal.5 en 6 worden de vijanden van binnen genoemd, het vlees en de wereld. In 
Efz.6 de vijand van buiten, de duivel. 
Voor de zonde moeten gelovigen vluchten. Dit deed o.a. Jozef (Gen.39:12-15). 
Maar de duivel moeten gelovigen weerstaan (illustratie 2Sam.23:9.10). 
Na alles gedaan te hebben, stand houden. Na een overwinning bestaat het gevaar 
dat gelovigen denken dat de strijd voorbij is. Maar let op: zolang we op aarde zijn 
zal satan ons niet met rust laten! De Israëlieten keerden, bij het in bezit nemen 
van het land, na elke overwinning terug naar Gilgal. De plaats waar het vlees was 
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besneden (Joz.5:3; 9:6; 10:7,9,15,43; 14:6; Richt.2:1-5). Na elke overwinning 
moeten we God danken dat Hij de overwinning gaf. We moeten nooit op ons 
vlees vertrouwen maar dit steeds oordelen. 
 
Vs.14. De eerste oproep is om stand te houden, te blijven staan. Wanneer de 
soldaat met zijn wapenuitrusting aan ging liggen, bood hem dit geen bescherming 
meer en kon hij daarbij ook gemakkelijk in slaap vallen. Sisera, de 
legeraanvoerder ging liggen, viel in slaap en werd gedood (Richt.4:17-24; 
1Thess.5:5,6). Je middel of lendenen omgorden met de waarheid wil zeggen: 
Onze kracht ligt in het Woord van God. Zonder dit Woord kunnen we niet 
standhouden of overwinnen in de geestelijke strijd. 
Daarom dienen gelovigen, als eerste in hun geestelijke strijd, zich de lendenen te 
omgorden. In de lendenen, de heup van een man ligt zijn kracht (Gen.35:11. Een 
lang kleed, hoe sierlijk ook, kan je belemmeren om snel te lopen of je werk te 
doen (Ex.12:11; 1Kon.18:46; 2Kon.4:29). Vandaar de oproep de lendenen te 
omgorden of opschorten. Dit betekent: zich gereedmaken voor de reis en / of zich 
toerusten voor een dienst, een werk (Job38:3; 40:2; Spr.31:17; Luk.12:35; 
1Petr.1:13). 
 
Daarbij je bekleden met het borstharnas van de gerechtigheid. Dit beschermt het 
hart. Vanuit het hart zijn de uitgangen des levens. Het Woord van God moet de 
belangrijkste plaats in ons hart innemen. Door zich het Woord van God eigen te 
maken, is men bestand tegen dwaalleringen (Ps.119:160; Luk.2:19,51; 8:15; 
Efz.4:14,15). Een gelovige stelt zijn leden als wapens in dienst van God, het begint 
met het hart. Het hart is van vitaal belang (Rom.6:13). 
 
Vs.15. Het gedrag van een christen, zijn wandel, dient in overeenstemming te zijn 
met Gods Woord, met het evangelie. Schoeit daarom de voeten met de bereidheid 
van het evangelie van de vrede. Laat zien door je wandel dat je vrede met God 
hebt en met Hem je weg gaat. Geloof is niet iets alleen voor de binnenkamer 
(Rom.5:1; Fil.1:17). Nadat de Israëlieten geschuild hadden achter het bloed van 
het lam en het paaslam hadden gegeten, omgorden zij hun lendenen, trokken zij 
hun schoenen aan en verlieten Egypte (Ex.12:11). 
 
Vs.16. Neem het schild van het geloof op. De Romeinse soldaten hadden een 
rechthoekig halfrond schild. Wanneer zij hierachter hurkten bood dit van voren en 
opzij volledige bescherming voor de pijlen van de vijand. God is ons schild 
(Gen.15:1; Deut.33:29; Ps.33:20; 84:12). Hij wil ons beschermen. De duivel kan 
vurige pijlen op ons schieten. We kunnen schuilen achter de beloften die Hij heeft 
gegeven in Zijn Woord. Met het schild van het geloof kunnen we deze pijlen 
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opvangen en blussen zodat de uitwerking ervan geen schadelijke gevolgen heeft. 
Bij het vluchten biedt het schild geen bescherming. 
 
Vs.17. De helm van de behoudenis, de zaligheid, beschermt het hoofd. In ons 
hoofd bevinden zich onze hersenen, het verstand, je gedachten en 
onderscheidingsvermogen. Vanuit het hoofd wordt het lichaam bestuurd. 
Gelovigen leven van uit de zekerheid dat ze eeuwig heil hebben ontvangen. De 
duivel zal steeds trachten doormiddel van allerlei verleidingen en verkeerde 
leringen hun deze zekerheid te ontnemen. Een gelovige dient voortdurend te 
beseffen dat zijn behoudenis, zijn zaligheid, gelegen is in het offer van de Here 
Jezus. Hij is zijn hoop en verwachting, op Hem stelt hij zijn vertrouwen 
(1Thess.5:8). 
 
Daarbij behoort het zwaard van de geest, dat is het Woord van God. Het zwaard 
van de geest is zowel een verdedigingswapen als een aanvalswapen in de 
geestelijke strijd. Het is een tweesnijdend scherp zwaard (Hebr.4:12). Dat wil 
zeggen, je moet het eerst op jezelf toepassen en daarna op anderen. Eerst sloeg 
Petrus, toen zichzelf nog niet goed kende, met een zwaard het oor van Malchus 
eraf (Luk.22:38). Nadat bij hem persoonlijk het woord van de Here Jezus in 
gedachte was gekomen, paste hij op de Pinksterdag het Woord van God toe op 
het hart van de hoorders, zodat zij werden getroffen door het zwaard van de 
Geest, het zwaard van de Here (Luk.22:61,62; Hand.2:37; vgl. Richt.7:20). 
Doormiddel van dit zwaard, het Woord van God, zijn velen tot bekering en geloof 
gekomen. Van de Here Jezus kunnen wij leren hoe Hij het Woord van God 
gebruikte om de duivel te weerstaan. Steeds antwoordde Hij met: ‘Er staat 
geschreven’ (Matth.4:4,6,10). De dag komt dat Hij met het zwaard, het Woord 
van God dat uit Zijn mond komt, alle volken zal slaan (Openb.1:16; 19:15). 
 
Vs. 18. Tenslotte het gebed. Een gelovige dient steeds in contact te staan met zijn 
hemelse aanvoerder. Bidden is niet iets wat je af en toe moet doen. Maar 
voortdurend, bij elke gelegenheid, bidden om bescherming en in alle 
omstandigheden concreet om wijsheid vragen bij het nemen van beslissingen etc. 
In de moderne oorlogvoering hebben soldaten in hun helm een ingebouwde 
luidspreker en een microfoon. Hierdoor hebben ze rechtstreeks contact met hun 
bevelvoerder. Via deze verbinding worden zij gewaarschuwd voor gevaar en 
ontvangen zij opdrachten voor een actie. 
 
Er zijn verschillende manieren van bidden, bijvoorbeeld: Nehemia bad met 
vasten, wenen en rouwbedrijven voor het volk. Hij bad tijdens een belangrijk 
gesprek voor hij antwoord gaf (Neh.1:4; 2:4; 9:1-37). Daniël: Dan.2:18; 3:12; 
6:11,14; 9:20. En anderen Ps.119:55, 62,146,147,164; Ps.55:18) etc. 
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Bidden dient wel in de Geest te gebeuren. Dat wil zeggen dat je vraagt of Gods 
Geest je leidt in alle dingen van je leven, ook in het bidden (Jud.:20; Ps.143:1,8,10; 
Ps.86). 
Bidden is vragen. Smeken is in alle nederigheid iets met grote nadruk vragen. 
Bidden is iets waarin gelovigen moeten volharden. In geloof bidden tot je 
antwoord krijgt. En daarin waakzaam zijn. De discipelen vielen in slaap toen hun 
gevraagd werd om te waken en te bidden (Mark.14:32-41). De gelovigen in Efeze 
hadden liefde voor alle heiligen (1:18), zij en ook wij worden opgeroepen te 
bidden voor alle heiligen. In deze brief treffen wij Paulus tweemaal aan in gebed 
(1:15-23; 2:14-21). 
 
Vs.19. Voorbede voor anderen is ook heel belangrijk. Hier, aan het einde van deze 
brief, vraagt Paulus voorbede van andere gelovigen om bij het openen van zijn 
mond met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. 
Vanuit de gevangenis maakte hij dit bekend doormiddel van brieven te schrijven 
en gesprekken te voeren (Hand.28:30,31). De discipelen baden na de vrijlating van 
Petrus en Johannes om vrijmoedigheid en ontvingen dit (Hand.4:24-31). In het 
boek Handelingen lezen we wel ca. 25 keer over bidden. Bedenk: geen gebed, 
geen kracht; weinig gebed, weinig kracht; veel gebed, veel kracht! En: Elia was 
een man, net als wij. Hij deed vurig een gebed. Dat is niet zomaar wat woorden 
opzeggen, maar in geloof krachtig bidden (Jak.5:13-18; 4:3,4). 
 
Vs.20. Op het moment dat Paulus dit schreef, zat hij in de gevangenis vast aan 
een keten (3:1,4:1). Ondanks zijn gevangenschap ontving hij vele mogelijkheden 
om via bezoekers het Woord van God aan velen in Rome door te geven. Vanwege 
de tegenstand die hij ondervond vroeg hij anderen voor hem te bidden zodat hij 
met vrijmoedigheid het geheimenis, de verborgenheid die aan hem was 
geopenbaard bekend kon maken en zo mocht spreken, zoals hij spreken moest. 
 
Vs.21. Van zijn persoonlijke omstandigheden zou Tychikus hen op de hoogte 
brengen wanneer hij de brief aan hen overhandigde. Tychicus was niet alleen een 
geliefde broeder, hij was ook een trouwe dienaar in de Here. Zij kenden hem. Op 
reis vanuit Macedonië naar Jeruzalem was hij bij het gezelschap dat een 
ontmoeting had met de oudsten van Efeze op het strand van Milete 
(Hand.20:4,17). Hij bracht ook een brief naar Kolosse. Waarschijnlijk (tijdens zijn 
tweede gevangenschap in Rome) is Tychikus opnieuw door Paulus naar Efeze 
gestuurd (2Tim.4:12). 
 
Vs.22. Juist omdat Tychikus hen persoonlijk kende en een trouwe dienaar was, 
kon hij de omstandigheden waarin Paulus verkeerde goed aan hen overbrengen. 
Met daarbij het doel, dat hij hun hart zou vertroosten. 
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Vs.23 In veel andere brieven worden namen genoemd van hen die Paulus 
persoonlijk wil groeten. In deze brief echter niet. Gelovigen zijn immers een 
lichaam en vormen een collectief geheel. Zijn brief begon met hen vrede toe te 
wensen (1:2) en eindigt met: vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God 
de Vader en van de Here Jezus Christus (6:23). 
Over vrede schreef hij zeven maal (vrede: zie inleiding). 
Niet alleen vrede wenst hij hen toe, ook liefde met geloof, van God de Vader en 
van de Here Jezus Christus. In deze brief schreef Paulus tienmaal over geloof. 
(geloof: zie inleiding). Over liefde of liefhebben schreef hij wel vijftienmaal (liefde: 
zie inleiding). 
 
Vs.24. De genade zij met allen die onze Here Jezus Christus in onvergankelijkheid 
liefhebben. Amen. 
Een onvergankelijke erfenis ligt gereed voor gelovigen in de hemel (1Petr.1:4). Zij 
die God liefhebben kunnen hun echte, blijvende, liefde tonen als nieuwe mensen 
in hun levenswandel met Hem. Door hun positie in Hem, elke dag opnieuw, in 
praktijk te brengen! 
 
Vraag 1: Hoe is / was onze kind-ouder, ouder-kind relatie? 
 
Vraag 2: Hoe gedraag / gedroeg jij je op de werkvloer? 
 
Vraag 3: Weet jij waarin jouw geestelijke kracht ligt? 
 
Vraag 4: Waarom de gehele wapenuitrusting opnemen? 
 
Vraag 5: Met welk deel van de zeven uitrustingstukken heb jij moeite? 
 
Vraag 6. Wanneer heb jij God het laatst gedankt voor een gebedsverhoring? 


