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Inleiding. 
De Brief aan de Gemeente te Efeze werd ± 62 na 
Christus door de apostel Paulus als gevangene te 
Rome geschreven (Ef.3:1 + 4:1 + 6:20) en werd door 
Tychikus aan de Gemeente te Efeze overhandigd 
(Ef.6:21-22). Het was een Gemeente van bekeerde 
Joden en heidenen (Ef. 2:11-14, Hand.19: 10). Deze 
Brief vormt een openbaring van God over de 
Gemeente in haar EEUWIGE, HEMELSE BEDIE-
NING én in haar huidige, aardse taak. 
Deze Brief openbaart tevens Gods geheimenis 
(die in vroegere eeuwen nog verborgen was) van 
Zijn rijkdom van genade, in Jezus Christus ge-
schonken, als een Testament aan zondaars die 
geloven IN DE VERLOSSING door Jezus’ Bloed. 
Deze houdt tevens een VERHEERLIJKING in 
Christus in, tot de hoogst mogelijke positie in 
Gods Koninkrijk tot in EEUWIGHEID, omdat Hij 
ons LIEFHEEFT. 
Vermoedelijk ontving de apostel Paulus de open-
baring van dit Goddelijk geheimenis toen hij tot 
in de hemelen werd opgetrokken (2Kor.12:1-5). 
Deze Brief kan men, zoals eerder vermeld, in 2 
groepen van leringen verdelen. 
1. De eerste 3 hoofdstukken handelen over de 
openbaring van de Gemeente in haar HEMELSE 
TAAK in Gods eeuwig Koninkrijk, waarin Christus, 
na Zijn verzoenend Werk, als “Koning der ko-
ningen troont (Ef.1:20-21, Dan.7:13-14, Openb.19:16) en 
waarin God ook de mens uit alle taal, natie en 
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tong in Christus, gedrenkt in Zijn Geest (1Kor. 

12:13), als Zijn geestelijke Lichaam, wil brengen, 
tot openbaring van de heerlijkheid van Gods ge-
nade (Ef.1:6), als Gods heilige Tempel, waarvan 
wij de uiteindelijke en EEUWIGE staat uitgeschil-
derd zien in Openbaring 21, als een hemels volk 
van PRIESTER-KONINGEN (1Petr.2:9) naar de 
hemelse ordening van Melchizedek 1 (Hebr.5:10). 
2. De laatste 3 hoofdstukken handelen over de 
Gemeente, zoals God haar op aarde wil zien. 
 

 
1 Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie: 
Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de naam 
van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem) die Abram ze-
gende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele 
buit, betaalde na de zege door de aartsvader (= voornaamste of oud-
ste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Gene-
sis 14:18). Melchizedek was een priester van God, de Allerhoogste, 
dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op 
in Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder 
geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen wordt een be-
langrijke, Messiaanse, typologische lering (= geestelijke verklaring 
van historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oudtesta-
mentische, priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie  Hebr. 7). 
De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als 
type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het 
Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het Leviti-
sche (= Israëlitische tempeldienst van lagere rang). Zelfs hetgeen in 
het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebr. 7:3 in dienst gesteld 
van de typologie. Omdat wij in Genesis 14:18 niets over zijn her-
komst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier als een geheim-
zinnig Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader, zonder 
moeder, noch geslachtslijst...”). Men spreekt aldus van “een pries-
terschap naar de ordening van Melchizedek”. (noot AK) 
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Hoofdstuk 1 

God wil ons Openbaringskennis geven: 
aangaande het meesterwerk, dat Hij wil 

scheppen. 
 

Efeze 1:1-2, “Paulus, een apostel van Jezus Christus 
door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in 
Christus Jezus die in Efeze zijn: genade zij u en vrede 
van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Chris-
tus”. 

Deze Brief is geadresseerd aan de Gemeente te 
Efeze en bevat een zegenbede. 
 

Efeze 1:3-6, “Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle 
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 
omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in 
Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos 
voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voor-
bestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, 
door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het 
welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van 
Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de 
Geliefde”. 

Gods EEUWIG VOORNEMEN met de mens, die 
Hij zou scheppen, reeds vóór Hij de mens in 
Adam schiep, en waarvan Hij vooruit wist, dat de 
mens vallen zou door de listige mis- en verleidin-
gen van de duivel (Gen.1:26). ‘s Mensenval was 
voor God geen ontgoocheling; integendeel, vóór 
zijn zondeval voorzag God reeds in een PASCHA 
OVERWINNING; ja, zelfs vóór Hij de mens schiep 
(1Petr.1:20, Openb.13:8). 
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Ook VOORZAG Zijn Goddelijke voorzienigheid 
wie uit de te scheppen mensheid VRIJWILLIG Zijn 
Evangelie aan zou nemen, en wie in waarheid Zijn 
ZIJDE zou kiezen. Hij had toen hun namen 
reeds te Boek gesteld (Openb.17:8). 

Dit is GEEN PREDESTINATIELEER, geen uitver-
kiezing van mensen, die bestemd zijn voor de 
hemel en mensen die bestemd zijn voor de hel, 
want ieder mens MAG vrijwillig KIEZEN en God 
wil dat ALLE mensen zalig worden, als ze zich 
maar tot Hem bekeren (1Tim.2:4, 2Petr.3:9). Dit is een 
bewijs van Zijn al voorzienigheid. 
Hier zien wij ook de uiteindelijke schepping Gods 
van de mens en verstaan Zijn Woord beter, als Hij 
in Genesis 1:26 zegt: “Laat Ons mensen maken, 
naar Ons BEELD, naar Onze GELIJKENIS”, want 
het EINDRESULTAAT van de door God gescha-
pen mens – althans die mens, die door Gods ge-
nade volkomen in Christus GEDRENKT is (Ef.4:13) 
– is, dat hij is: 

• Heilig (als God),             ) 

• Onberispelijk (als God),            ) Ef.1:4 

• Levend in Gods Natuur, in Zijn Liefde. ) 
• In de relatie tot God als die van een kind / 

zoon, net als Jezus – (Ef.1:5) 

• De rijkdom van Gods genade openbarend – 
(Ef.1:6-7, 1Petr.2:9b) door de vergeving van zijn 
zonden, de verlossing van zijn zondigheid en 
gebondenheid, door het geloof in het gestorte 
Zoenbloed van het Lam. 
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Efeze 1:7, “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn 
bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, 
overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade”. 

De mens, tot wie Gods ZALIGMAKENDE GENA-
DE –door GELOOF en BEKERING– gekomen is 
(Tit.2:11 + 3:4-7) kent Gods VOLMAAKTE VER-
LOSSING (althans hij groeit hier op aarde ernaar 
toe) en VRIJHEID van zonde èn satan (Gal.5:13, 

Hebr.9:12, 1Joh.3:6-9). 

Deze mens is met God volkomen VERZOEND 
door het in alle opzichten en aspecten PERFEC-
TE ZOENoffer van het Lam van God. Daarom 
kent deze mens van meet af aan BLIJDSCHAP 
en RUST in God. 
 

Efeze 1:8, “(Genade) Die Hij ons overvloedig geschon-
ken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid”. 

Hij bedeelt ons deze GENADE: 

• overvloedig, 

• in alle wijsheid, 

• in alle voorzichtigheid. 
 

Efeze 1:9, “Toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbe-
hagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het ge-
heimenis van Zijn wil bekendmaakte”. 

Door de PREDIKING van Zijn Evangelie maakt Hij 
Zijn genade aan de mensen bekend, Zijn wil en 
eeuwig voornemen; namelijk om Zijn begenadig-
den (geleidelijk aan) geheel te drenken in Zijn 
Geest (1Kor.12:13). 
 

Efeze 1:10, “Om in de bedeling van de volheid van de 
tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel 
wat in de hemel als wat op de aarde is”. 
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In de tijd van de BEËINDIGING van Zijn GENA-
DEBEDELING zal Hij ALLEN, die deel hebben 
gekregen aan Zijn genade IN CHRISTUS verga-
deren, zoals wij dit in Openbaring 21 uitgebeeld 
zien: 

• volmaakt, 

• volkomen gedrenkt in de Liefde en het We-
zen van God; één Geest met Hem (1Kor. 6:17 + 

12:13), 
• Zijn deugden (karakter) verkondigend (uit-

stralend) als PRIESTER-KONINGEN over de 
Nieuwe Aarde (1Petr.2:9). 

 

Efeze 1:11, “In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, 
wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voorne-
men van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de 
raad van Zijn wil”. 

Niet door eigen kracht, maar zij ontvangen dit 
als een door genade ontvangen ERFDEEL, als 
een gevolg van Jezus’ verzoenend sterven en Zijn 
opstanding erna, conform Gods EEUWIG VOOR-
NEMEN. Alzo werkt Hij ALLE DINGEN naar de 
raad van Zijn wil. 
 

Efeze 1:12, “Opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zou-
den zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus ge-
vestigd hadden”. 

Gods EEUWIG DOEL is de MANIFESTATIE van 
de HEERLIJKHEID van het WEZEN Gods door 
ons totaal gereinigd wezen heen (Ef.3:10, 1Petr.2: 9b, 

2Kor.3:18 + 4:10-11, Gal.1:15-16). Hij roept ons tot 
BEELDDRAGERS van Gods Heerlijkheid, gelijk 
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Zijn Zoon dit is (Kol.1:15, Hebr.1:3). 

Hij HERSCHEPT ons hiertoe door Zijn GENADE; 
wij, die deze hoop in ons hebben. 
 

Efeze 1:13-14, “In Hem bent ook u, nadat u het Woord 
van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zalig-
heid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot ge-
loof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de be-
lofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de ver-
lossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijk-
heid”. 

Deze HOOP (Ef.1:12) der eeuwigheid leeft in ons 
na: 
1. Het HOREN van het Evangelie; 
2. Het GELOVEN van het Evangelie; 
3. De OVERGAVE aan Jezus Christus in BELIJ-

DENIS van SCHULD; 
4. Het ONTVANGEN van de VERGEVENDE GE-

NADE van Christus; 
5. Het SMAKEN van GEMEENSCHAP met Chris-

tus, een groeiende BLIJDSCHAP, GERECH-
TIGHEID en BARMHARTIGHEID Gods voor 
anderen; kortom een toenemen van de NA-
TUUR en het LEVEN van Jezus in ons; 

6. De VERZEGELING (INWONING) van de Heili-
ge Geest in ons; 

7. Onze ARBEID in de Kracht van de Heilige 
Geest tot eer van God en tot redding van velen. 

 

Efeze 1:15-16, “Daarom, omdat ook ik gehoord heb 
van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de 
liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te dan-
ken, als ik in mijn gebeden aan u denk”. 
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Paulus bidt en dankt God voor Zijn genadewerk in 
de Gemeente te Efeze. 
 

Efeze 1:17-19, “Opdat de God van onze Heere Jezus 
Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van 
wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van 
Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te 
weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijk-
dom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heili-
gen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn 
kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de wer-
king van de sterkte van Zijn macht”. 

Paulus bidt, dat de Gemeente te Efeze zal ont-
vangen: 

• de Geest der Wijsheid (de Heilige Geest), 

• kennis van (visie in) datgene, waartoe God roept 
o de rijkdom der heerlijkheid van die erfenis 

voor de heiligen, 
o de uitnemende grootheid van de Kracht van 

God, die in ons, die geloven, werkt. 
 

Efeze 1:20-23, “Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen 
Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand 
zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid 
en macht en kracht en heerschappij en elke naam die 
genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in 
de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten 
onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen 
gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de 
vervulling van Hem Die alles in allen vervult”. 

Dit ALLES ligt IN CHRISTUS reeds ook voor ons 
KLAAR, toen God Hem uit de doden heeft opge-
wekt en Hem ten hemel deed varen; Hem ver bo-
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ven allen en alles VOOR EEUWIG op Gods HE-
MELTROON heeft gezet (Luk.1:33, Ps.26-8). 

Want God heeft ons IN CHRISTUS geroepen tot 
heerschappij over de Nieuwe Aarde en in de 
Nieuwe Hemelen (1Petr.2:9). 

God heeft ons tot één Lichaam met Christus ge-
maakt, waarvan Hij het Hoofd is. 
Deze uit de doden OPGESTANE HEER is van 
toen af: 

• OVERWINNAAR en wij met Hem, over alle te-
genstrijdende machten van de vijand (Joh.16:33, 

Matth.28:18), 

• Voor EEUWIG Hoofd der Gemeente als Hoge-
priester en Koning der koningen. 

De Gemeente is dan Zijn EEUWIG, geestelijk Li-
chaam, waarin God Zelf WOONT, WERKT en 
WANDELT. Het is dan een ontelbare schare van 
VERNIEUWDE MENSEN, die een MANIFESTA-
TIE vormen van Gods Eigen HEERLIJKHEID 
(Openb.21); dan zijn zij waarlijk, conform Gods 
EEUWIG VOORNEMEN, mensen naar Gods 
Beeld en Gelijkenis (Gen.1:26). 
Dan wordt Gods HEERLIJKHEID waarlijk ook 
GEZIEN en ERVAREN door anderen (2Thess.1:10, 

NBG), zoals dit – reeds vooruitlopend op het ge-
heel van de Gemeente – aan de BRUIDSGE-
MEENTE in de laatste dagen in het STERFELIJK 
VLEES wordt geschonken (Jes.60:1-3, Openb.12:1 + 

19:8, 2Kor.4:11). 
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Hoofdstuk 2 

Het verlossend en zaligend werk, 
daadwerkelijk in ons gebouwd, 

 door Geest en Woord: 
door Christus gemaakt van verlorenen tot over-

winnaars. 
 

Efeze 2:1-3, “Ook u heeft Hij met Hem levend ge-
maakt, u die dood was door de overtredingen en de 
zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeen-
komstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig 
de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van 
de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de on-
gehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen 
verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil 
van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren 
van nature kinderen des toorns, evenals de anderen”. 

Wij zijn door JEZUS uit GENADE getrokken uit de 
GEESTLIJKE DOOD, uit de natuur van satan, 
waar héél de wereld in ligt (1Joh. 5:19, Kol. 1:13, 

2Kor.4:6, Hand.26:18, Ef.5:8). 
Satan en zijn horden werkten en werken recht-
streeks èn via mensen – zelfs via onze geliefden, 
geloofsbroeders en -zusters – op ons in, door de 
verleiding tot ongehoorzaamheid en onwaak-
zaamheid, tot: 

• het voldoen van de BEGEERTEN van het 
VLEES; 

• het doen van de WIL van het VLEES (onze ei-
gen-ik-wil); 

• het geleid worden door EIGEN GEDACHTEN. 
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Doen wij dit, dan staan wij ONDER DE TOORN en 
DOEM van God! 
 

Efeze 2:4-6, “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, 
heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons lief-
gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtre-
dingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent 
u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en 
met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus 
Jezus”. 

God heeft de mens echter LIEF; Hij wil ons 
BARMHARTIGHEID bewijzen; eerst op Calvarie (= 
Golgotha) in en door het ZOENOFFER van Zijn 
Lam (2Kor.5:21, 1Petr.1:3) en NU, elke dag, door de 
Gift van JEZUS, als onze Verlosser, Zaligmaker, 
Doper met de Geest en Koning (Hand.5:31, 

1Joh.4:14, Matth.28:20, Tit.2:11 + 3:4-7). 
• Jezus VERGEEFT en VERLOST ons uit de na-

tuur van satan, door de WASSING in Zijn Bloed 
(1Joh.1:7-9, Openb.1:5 + 7:13), 

• Jezus maakt ons LEVEND met Hem; wekt ons 
op uit de geestelijke dood, uit de natuur van sa-
tan (Joh.17:12-14, Rom.6:4-5, Joh.11:25), 

• Jezus zet ons IN DE HEMEL met en bij Hem, 
waardoor wij toenemende BLIJDSCHAP, ZA-
LIGHEID en VREDE ervaren, reeds hier op aar-
de (Joh.17:24, Filip.3:20, 1Joh.1:3-4), 

• Jezus doopt ons IN de Heilige Geest (Matth. 3:11, 

Mark.1:8), 
• Jezus zendt ons UIT in de Kracht van de Heili-

ge Geest (Hand.1:18, Joh.17:18 + 20:21). 
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Efeze 2:7, “Opdat Hij in de komende eeuwen de alles-
overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, 
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus”. 

De UITEINDELIJKE BESTEMMING, die God aan 
de gezaligde mens heeft gegeven in de NIEUWE 
HEMEL en over de NIEUWE AARDE: 

• hij (die gezaligde mens) is dan de betoning van de 
uitnemende rijkdom van Gods Genade, 

• hij openbaart dan de Natuur van Christus (2 

Kor.4:10-11 + 3:10, Gal.1:15-16, 1Joh.3:2), 

• hij openbaart dan Gods Natuur (als karakter en 
deugden; 2Petr.1:4, 1Petr.2:9b), 

• hij is dan volledig geschapen naar Gods beeld 
en gelijkenis, conform Gods voornemen vóór 
de schepping van de mens (Gen.1:26, Ef.1:3-5, 

2Thess.1:10, NBG). 
 

Efeze 2:8-9, “Want uit genade bent u zalig geworden, 
door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van 
God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen”. 

Dit alles is GENADE, verkregen uit: 

• de dood van Jezus Christus (Hebr.9:12), 

• en Opstanding van Jezus Christus (Hebr.10: 

14); éénmaal op het kruispunt der eeuwen ge-
schied. 

 

Efeze 2:10, “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in 
Christus Jezus om goede werken te doen, die God van 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wande-
len”. 

Het Griekse woord, hier vertaald door “maaksel”, 
betekent ook “gedicht”, “meesterwerk”, “lofzang”. 
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Christus SCHEPT ons NIEUW (2Kor.5:17-18, Openb. 

21:5): 

• Hij SCHEPT ons een REIN, nieuw HART (Ps. 

51:12, Ezech.18:31 + 36:26), 

• Hij GEEFT ons een NIEUWE GEEST (Ezech.11: 

19 + 18:31 + 36:26), 

• Hij VERNIEUWT ons DENKEN (Rom.12:2), 

• Hij VERNIEUWT onze WIL, openbaart ons Zijn 
Goede, Welbehaaglijke en Volmaakte Wil en 
doet ons VRIJWILLIG daarin leven (Rom.12:2, Fi-

lip.2:13), 

• Hij GEEFT ons Zijn Geest in het binnenste van 
ons (Ezech.36:27), 

• Hij DOET ons OVERVLOEDIG zijn in de goede 
werken van de NIEUWE mens (Ezech.36:27, Filip. 

2:13), 

• Hij DOET ons WONEN in het Koninkrijk van 
de Zoon van Gods Liefde (Kol.1:13). 

 

Efeze 2:11-17, “Bedenk daarom dat u die voorheen 
heidenen was in het vlees en die onbesnedenen ge-
noemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis 
in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd 
zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap 
van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden 
van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in 
de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die 
voorheen veraf was, door het bloed van Christus dicht-
bij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één 
gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding 
maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn 
vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, 
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die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zich-
zelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede 
zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met 
God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vij-
andschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door 
het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en 
aan hen die dichtbij waren”. 

De HEIDENEN waren eerst: 

• zonder Christus; 

• zonder het Burgerschap Israëls; 

• geen Verbondskinderen; 

• zonder Hoop; 

• zonder God. 
Maar NU, door de wassing in Jezus’ Bloed, zijn 
ook de HEIDENEN: 

• met Christus; 

• Burgers van Gods Israël (Gods Koninkrijk); 

• Verbondskinderen (zij die met God een Verbond 
hebben gesloten); 

• vervuld met een levende Hoop; 

• met God. 
Zo heeft Christus door Zijn offer op Calvarie en de 
verkondiging van Zijn EVANGELIE Joden en hei-
denen één gemaakt; hen BEIDEN tot NIEUWE 
MENSEN gemaakt, ons allen verzoend met God 
en ons allen VREDE gegeven. 
 

Efeze 2:18, “Want door Hem hebben wij beiden door 
één Geest de toegang tot de Vader”. 

Door de DRENKING in Zijn Geest hebben wij, 
Joden en heidenen: 
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• TOEGANG tot de Vader (1Kor.12:13) en 
• AANBIDDEN wij Hem in Geest en Waarheid 

(Joh.4:24, Ef.6:18, 1Kor.14:14-15). 
 

Efeze 2:19-22, “Zo bent u dan niet meer vreemdelin-
gen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen 
en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament 
van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus 
Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed 
samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de 
Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een wo-
ning van God, in de Geest”. 

Door Zijn GENADE zijn wij ALLEN geworden: 

• kinderen van God; zonen Gods; 

• woonsteden Gods (1Kor.3:16 + 6:17-19, Openb.21: 

3-7); 
• koningen en priesters naar de ordening van 

Melchizedek (1Petr.2:9). 
 

Hoofdstuk 3 

De verborgenheid van Christus 
ten volle geopenbaard: 

in en aan Gods heiligen, uit alle naties, tot in 
alle eeuwigheid. 

 

Efeze 3:1-8, “Om deze reden ben ik, Paulus, de ge-
vangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen 
bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van 
de genade van God die aan mij gegeven is ten behoe-
ve van u, dat Hij mij door openbaring dit geheimenis 
(SV: deze verborgenheid) bekendgemaakt heeft (zoals ik 
eerder in het kort geschreven heb; waaraan u, als u dit 
leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis [de-
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ze verborgenheid] van Christus), dat in andere tijden niet 
bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het 
nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profe-
ten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-
erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en 
mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door 
het Evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, 
krachtens de gave van de genade van God, die mij ge-
geven is, overeenkomstig de werking van Zijn kracht. 
Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade 
gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen”. 

Aan Paulus werd door Goddelijke openbaring de 
VERBORGENHEID onthuld, dat, behalve aan IS-
RAËL, ook aan AL DE HEIDENEN, die in het 
Evangelie geloven en het omhelzen, DEELNAME 
wordt geschonken aan de ONNASPEURLIJKE 
RIJKDOM van het “in Christus-zijn”. 
 

Efeze 3:9, “En allen te verlichten, opdat zij mogen be-
grijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis in-
houdt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest 
in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus 
Christus”. 

Paulus moest dit ook van Godswege aan de hei-
denen bekendmaken. 
 

Efeze 3:10-11, “Opdat nu door de gemeente aan de 
overheden en de machten in de hemelse gewesten de 
veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou wor-
den, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt 
heeft in Christus Jezus, onze Heere”. 

Overeenkomstig Gods EEUWIG VOORNEMEN 
(Ef.1:36, Gen.1:26) is de Gemeente, het Lichaam 
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van Christus, geroepen om NU, nog op aarde 
zijnde, aan Gods VIJANDEN – de overheden en 
machten in de hemelse gewesten – Gods VEEL-
VULDIGE WIJSHEID te betonen, ten aanzien van 
al hun listige misleidingen, verleidingen, omleidin-
gen (Ef.6:11), die ze tegen de Gemeente zoeken 
aan te leggen, want “hun gedachten zijn ons niet 
onbekend” (2Kor.2:11). 
Ook al de heilige engelen zien nieuwsgierig toe op 
onze groei in Christus en verblijden zich erin. 
Deze WIJSHEID Gods, wat onze levenswandel in 
deze wereld betreft, is een facet van het CHRIS-
TUS-LEVEN dat – uit Christus – in ons, in toene-
mende mate, vloeit en zich door ons heen mani-
festeert (Joh.15:5), als wij ALLES van ons oude ik-
LEVEN op het KRUIS-ALTAAR hebben geofferd 
(Rom.12:1), want in deze, in ons groeiende CHRIS-
TUS-NATUUR (2Petr.1:4), is Gods WIJSHEID ver-
vat (1Kor.1:30) en ontwikkelt zich ook Gods Goede, 
Welbehaaglijke en Volmaakte Wil (Rom.12:2) zo-
dat wij in toenemende mate voldoen aan de Wet 
van de Geest des Levens (Rom.8:2). 
 

Efeze 3:12, “In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en 
de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem”. 

Christus geeft ons beide: 

• vrijmoedigheid om in te gaan in dit BLOED-
VERBOND met Hem (Hebr.10:19-20) alsook, 

• toegang. Hij is de DEUR tot dit VERBONDSLE-
VEN uit en in Hem (Joh.10:7-9, 1Kor. 1:30), 

als wij in Hem blijven GELOVEN, in dit geloof TOT 
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Hem zijn GEKOMEN (Matth.11:28-30), en ons aan 
Hem blijven OVERGEVEN (Rom.12:1-3). 
 

Efeze 3:13, “Daarom vraag ik u dat u de moed niet ver-
liest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want 
dat is uw heerlijkheid”. 

Bede van Paulus aan de Efeziërs om voorwaarts 
te blijven gaan, om te BLIJVEN GROEIEN in 
Christus, ongeacht de moeilijkheden, verdrukkin-
gen, die Paulus moest ondergaan, daar hij in Ro-
me gevangen moest zitten. 
 

Efeze 3:14-16, “Om deze reden buig ik mijn knieën 
voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar 
Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde ge-
noemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van 
Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door 
Zijn Geest in de innerlijke mens”. 

Bede van Paulus tot God, opdat de Efeziërs 
mochten ontvangen. 
1. STERKTE door de inwonende Kracht van de 
Heilige Geest en wel naar de rijkdom van Gods 
heerlijkheid (Jes.60:1-3), 
 

Efeze 3:17, “Opdat Christus door het geloof in uw har-
ten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd 
bent”. 

2. het Christus-Leven (Gal.5:22), dat geworteld en 
gegrond is in Gods Liefde; dit is de Jezus-Natuur, 
 

Efeze 3:18-19a, “Opdat u ten volle zou kunnen begrij-
pen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en 
diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou 
kennen, die de kennis te boven gaat,…”. 
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3. de in hen tot volmaaktheid gegroeide Liefde 
van God, volgroeid tot in al de 4 dimensies ervan: 

• in de breedte, 

• in de lengte, 

• in de diepte, 

• in de hoogte, 
volmaakt conform het Wezen van Jezus (1Joh. 3:2), 
 

Efeze 3:19b, “…Opdat u vervuld zou worden tot heel 
de volheid van God”. 

4. de VOLHEID van God in hen; God VOLKOMEN 
wonend en wandelend in hen, handelend en spre-
kend door hen heen (Gen.1:26, Openb.21). 
 

Efeze 3:20-21, “Hem nu Die bij machte is te doen ver 
boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig 
de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijk-
heid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle ge-
slachten, tot in alle eeuwigheid. Amen”. 

Dit ALLES zij tot HEERLIJKHEID, tot PRIJS, tot 
VERHEERLIJKING van God-Almachtig en van het 
LAM alleen (Openb.5:8-9), tot in alle eeuwigheid 
(Ef.1:6). 
 

Hoofdstuk 4 

De aardse roeping van de Gemeente: 
haar kenmerken, bedieningen en strijd. 

 

I.  De kenmerken van de ware 
Gemeente van Christus. 
 

A. Een groeiend gezond Christus-leven. 
 

Efeze 4:1-2, “Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u 
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op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen 
bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedig-
heid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen”. 

Onze AARDSE roeping is om reeds hier OP 
AARDE het Christus-leven uit te dragen. Dit in ons 
uitgestorte, geschapen NIEUWE leven wordt ge-
kenmerkt door: 

• ootmoed, nederigheid (God weerstaat de ho-
vaardige; Jak.4:6); 

• zachtmoedigheid, geen christen-zijn gepaard 
aan kwaadheid, boosheid (1Kor.5:8, Matth.11:29); 

• lankmoedigheid, geduld (Jak.5:7-8); 
• elkander verdragend in de LIEFDE van Jezus 

(Rom. 5:5, Joh.13:34-35). 

Hoe meer dit CHRISTUS-LEVEN in ons gegroeid 
is, des te meer wordt ons deelhebben aan het Li-
chaam van Christus bevestigd; des te meer wor-
den wij bruikbaar in de handen van de Geest (Gods 
Geest, de Heilige Geest); des te meer verheerlijken wij 
de NAAM van God! 
 

B. Een éénheidszin, wereldwijd. 
 

Efeze 4:3, “En u te beijveren om de eenheid van de 
Geest te bewaren door de band van de vrede”. 

Het WARE Lichaam van Christus, wereldwijd, 
vormt – net als elk natuurlijk lichaam – een EEN-
HEID, Verdeeldheid ontstaat daar, waar nog 
VREEMDE ELEMENTEN (vleselijke en satani-
sche) hun parten spelen. Daar waar enkel 
CHRISTUS-LEVEN zich manifesteert – en deze 
wordt straks enkel gevonden in de door de Heilige 
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Geest op te richten BRUIDSGEMEENTE van 
Christus (Ef.5:27, Openb.12:1) – daar is EENHEID, en 
wel WERELDWIJD, een vanzelfsprekende open-
baring. In de laatste dagen zal een deel van de 
wereldwijde Gemeente, door de werkingen van 
WOORD en GEEST enerzijds en door absolute 
100% overgave van ons anderzijds, op BRUIDS-
NIVEAU worden gebracht (Jes.60:1-3). 
In al de andere AARDSE vormen van de Gemeen-
te, waar naast ontwikkelingen van het Christus-
leven zich nog werkingen voordoen van VLEES 
(menselijke elementen) en SATAN, zal altijd 
STRIJD moeten worden geleverd tegen verbrok-
keling, splijting, de geest van sektarisme en onaf-
hankelijkheid. Deze “EEUWIGE” strijd wordt in de 
Bijbel uitgebeeld door de strijd tegen Amalek 
(Exod.17:16); een strijd die overwonnen wordt door 
de prediking van het WARE Woord Gods (het 
zwaard van Jozua), en de gedurige lofprijzing van 
God en voorbede om genade (de biddende han-
den van Mozes). 
Dit is ook de VOORBEDE van de HEMELSE Ho-
gepriester tot de Vader: Dat toch de AARDSE 
Gemeenten over de gehele wereld één mochten 
zijn in God; dat ze alle resten van VLESELIJKE en 
SATANISCHE werkingen in geest, ziel en lichaam 
mochten verliezen (Joh.17: 20-23). 

Elk waar lid van dit Goddelijk Lichaam, dat nog 
hier op aarde is, wordt gekenmerkt door een be-
naarstigen (= zich met ijver op iets toeleggen) bij het 
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zoeken en het behouden van die EENHEID 
van/met waarachtige broeders in Christus (1Petr. 

2:17a). 

In TABERNAKELLICHT zien wij de aaneengeslo-
ten berderen (= planken – Exod.26:15-29) het HEILIG-
DOM vormen en omsluiten, als een typering van 
de eenheid, die er moet zijn in de WERELD-
WIJDE Broederschap. 
Daar waren 48 berderen in totaal. 12 is het getal 
van de Gemeente (3x4 = God werkend in de 
aardse mens); 4 is ook het getal van de wereld. 
Het getal 48 (12x4) beeldt dus de wereldwijde 
Broederschap uit. 
 

C. De 7 pilaren van het Christendom. 
 

Efeze 4:4-6, “Eén lichaam en één Geest, zoals u ook 
geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Hee-
re, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, 
Die boven allen en door allen en in u allen is”. 

De WARE Gemeente op aarde wordt herkend aan 
7 karakteristieken; de 7 pilaren, waarop dit geeste-
lijke gebouw rust (Spr.9:1). 
Ze gelooft in een DRIE-ENIGE God: 

1. Eén God, 
2. Eén Here (Jezus), 
3. Eén Geest, 

Ze wordt zelf onderscheiden als: 
4. Eén Lichaam, 

Ze heeft: 

5. Eén Geloof; het geloof in het VOLBRACHTE 
Werk van Calvarie door het Lam van God 
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(1Kor.2:2), 
Ze ondergaat: 

6. Eén Doop met haar 3 componenten van 
Bloed, Water en Geest (1Joh.5:8) waarin wij 
uitdrukking geven aan ons bewust willen on-
dergaan van de DOOD en OPSTANDING van 
Christus (Rom.6:5 + 8:31-39), 

Ze heeft: 

7. Eén Hoop harer roeping; namelijk: De EEU-
WIGE ZALIGHEID als zonen Gods en 
PRIESTERKONINGEN naar de eeuwige or-
dening van Melchizedek. 

Iedere Gemeente, die door deze 7 kenmerken 
wordt gekarakteriseerd, behoort tot de WARE 
Gemeente van Christus en ieder WAARACHTIG 
lid benaarstigt zich om deze eenheid te erkennen 
en te beleven. 
 

II.  Gaven en bedieningen en waartoe ze 
dienen. 
Met de dood en opstanding van Jezus Christus is 
in principe de redding volbracht. Maar nu moet die 
nog gerealiseerd worden in het mensdom. Hiertoe 
heeft Christus levende instrumenten nodig, die 
door de Geest tot dat doel ingezet willen worden. 
Het zijn degenen, die vernieuwde levens hebben 
ontvangen. Aan dezen geeft Hij gaven en bedie-
ningen. Vóór alles moeten zij dus VERLOST en 
HERSCHAPEN zijn. 
 

Efeze 4:7, “Maar aan ieder van ons is de genade ge-
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geven naar de maat van de gave van Christus”. 

Aan een ieder van ons wordt hier op aarde een 
MAAT van CHRISTUS-LEVEN geschonken. Het 
is echter Gods wil, dat een ieder van ons in de 
EINDBESTEMMING in de EEUWIGHEID zal ko-
men “tot het volkomen man”-zijn (tot de VOLKO-
MENHEID van de NIEUWE MENS in Christus), 
“tot de mate van de grootte der volheid van Chris-
tus” (Ef.4:13). 

De VOLLE erfenis van CHRISTUS-LEVEN wordt 
aan het merendeel van Gods kinderen pas in de 
hemelen geschonken (1Petr.1:4). Alleen in de laat-
ste dagen, bij de openbaring van de BRUID van 
Christus, wordt de VOLLE erfenis van VOL-
MAAKTHEID in Christus reeds hier OP AARDE 
geopenbaard (1Petr.1:5, Ef.5:27, Openb.12:1 + 14:1-5, 

Jes.60:1-3), opdat de Bruid op aarde tot een VOL-
MAAKT INSTRUMENT van de Geest diene tot het 
binnenhalen van de WERELDWIJDE oogst van 
nieuwe zielen in de eindtijd (het grote LOOFHUT-
TENFEEST van de eindtijd; vergelijk ook Obadja 1:21). 
 

Efeze 4:8-10, “Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de 
hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij 
gaven aan de mensen. Wat betekent dit ‘toen Hij op-
voer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de 
diepten, namelijk de aarde? Degene Die neergedaald 
is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle he-
melen om alle dingen te vervullen”. 

De grootste GAVEN, die de Vader aan de verloste 
mens – voor wie Hij de gevangenisdeuren van 
zonde en vlees geopend heeft – heeft gegeven, 
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zijn de Gaven van WOORD en GEEST. 
Door het WOORD ontvangen wij – na VERLOS-
SING hier op aarde – een zekere mate van 
CHRISTUS-LEVEN, het leven van de 2de Persoon 
in de Godheid, waardoor wij een HEILIGE TEM-
PEL van/voor de Here worden (Ef.2:22); vervolgens 
DOOPT Hij ons IN de Heilige Geest, de 3de Per-
soon in de Godheid, waarbij de Heilige Geest IN-
WONING maakt in ons, Zijn tempel, Die tempel 
wordt dan (door Hem) BEWOOND. 
Nogmaals, de Vader geeft ons in Zijn barmhartig-
heid de beide Andere Goddelijke Personen: de 2de 
en 3de Persoon in de Godheid. Deze Gaven van 
God worden in het Grieks dorea (dóro = geschenk, 
gave) genoemd. 
Jezus, Het Woord Gods, de 2de Persoon in de 
Godheid, wordt ons IN DER EEUWIGHEID door 
de Vader als een Hoofd over ons geschonken 
(Ef.1:22-23), maar NU ontvangen wij door het ge-
predikte Woord in de kracht van de Geest eerst 
het Zijne (Joh.16:14-15); namelijk, het CHRISTUS-
LEVEN, en later, bij Zijn wederkomst, ontvangen 
wij Hem als Bruidegom. En weer later, ontvangen 
wij Hem als Koning. Dan zullen wij altijd bij Hem 
wezen en Hij zal met ons zijn. 
De Heilige Geest kunnen wij ontvangen, als het 
CHRISTUS-LEVEN in ons begonnen is (Joh. 14:15-

17). Hij zal IN DER EEUWIGHEID in ons wonen, 
ons inspireren tot Goddelijke dingen en door ons 
heen werken met MACHT (Filip.2:13, Mark.16:17-20)! 
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Van de Heilige Geest ontvangt een ieder van ons 
ook GAVEN (Charisma – 1Kor.12:7-11). Dit zijn wer-
kingen en openbaringen van een INWONENDE 
Geest, “Zich openbarende gelijkerwijs Hij wil” en 
wanneer Hij dit nodig acht. 
Evenwel, een manifestatie van de Geest hoeft nog 
geen gave van de Geest te zijn. 
 

Efeze 4:11, “En Hij heeft sommigen gegeven als apos-
telen, anderen als profeten, weer anderen als evange-
listen en nog weer anderen als herders en leraars”. 

Tot OPBOUW en VOLMAKING van het Lichaam 
van Christus, gevormd uit mensen, die eerst in de 
duisternis der zonde hebben geleefd, roept Chris-
tus SOMMIGEN van ons tot Zijn voornaamste, le-
vende instrumenten, die Hij hiertoe VORMT en 
aan Zijn Gemeente GEEFT. Deze uit MENSEN 
bestaande gaven van God aan de Gemeente 
worden in het Grieks doma genoemd. 
Deze worden geroepen tot: 
1. apostelen, 
2. profeten, 
3. evangelisten, 
4. herders, 
5. leraars. 
In deze roeping tot een BEDIENING in Hem geldt 
een UITVERKIEZING door Christus. (Mark.3:13 – 

“Hij riep tot Zich, DIE Hij WILDE”) Wij van onze 
kant kunnen slechts BEGEREN door Hem geroe-
pen te worden (1Tim.3:1). 

Naast deze 5 GROTE BEDIENINGEN in het Li-
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chaam van Christus zijn nog legio andere kleinere 
BEDIENINGEN (Rom.12:5-8, 1Kor.12:28-31, 1Petr. 4:11). 
 

Waartoe dienen deze bedieningen? 
Efeze 4:12, “Om de heiligen toe te rusten, tot het werk 
van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 
Christus”. 

1. Tot VOLMAKING der heiligen; 
2. tot het WERK (de uitvoering) der bedieningen; 

die onder leiding der geroepenen moeten wor-
den volbracht door al de andere leden van 
Christus’ Lichaam; 

3. tot OPBOUW van het Lichaam van Christus; 
 

Efeze 4:13, “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. opdat ALLEN in hetzelfde geloven; namelijk, in 
de openbaring van de WARE BEDOELINGEN 
Gods, tot kennis van Gods eeuwig voornemen, 
en HOE Hij dit voornemen wil realiseren. Het 
kennis-dragen van Gods BLAUWDRUK (= plan 
van uitvoering); 

5. opdat ALLEN Jezus INTIEM leren kennen; 
6. opdat ALLEN mogen groeien tot VOLKOMEN 

WASDOM in Christus; 
 

Efeze 4:14-16, “Opdat wij geen jonge kinderen meer 
zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven 
en meegesleurd door elke wind van leer, door het be-
drog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te 
verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waar-
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heid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem 
Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt 
het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden 
door elke band die ondersteuning geeft, overeenkom-
stig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo ver-
krijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in 
de liefde”. 

7. opdat christenen geen geestelijke KINDEREN 
blijven (Hebr.5:12-14), die bewogen (heen en 
weer geblazen) en misleid kunnen worden 
door satan en zijn helpers, door satan geïnspi-
reerde mensen, maar ALLESZINS groeien tot 
GEESTELIJKE VOLWASSENHEID in de Lief-
de Gods. 

 

III.  Onze gedurige strijd tegen ons vlees. 
Efeze 4:17-19, “Dit zeg ik dan en getuig ervan in de 
Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heide-
nen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, ver-
duisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat 
uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de 
verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig 
als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, 
om alle onreinheid begerig te bedrijven”. 

Nooit meer willen wandelen in de ijdelheid van 
het EIGEN DENKEN (Rom.8:1-14). 
Paulus zei dit tot Christenen, want al hadden zij 
hun hart aan de Heer gegeven, toch bezitten zij 
steeds hun VRIJE WIL om te kiezen, òf om te 
wandelen naar eigen denken (VLEES), òf te wan-
delen in de Geest, te wandelen in de OPRECHTE 
OVERGAVE AAN en GELOOF IN Jezus Chris-
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tus. 
De natuurlijke MENS leeft, spreekt en wandelt al 
naar gelang hij DENKT, omdat zijn verstand in de 
macht is van “de overste van de macht der lucht” 
(Ef.2:1-3). Hij heeft geen weet van de verloren staat 
van zijn hart en wezen, en hij verlustigt zich in 
zijn zondig doen. 
De Christen daarentegen, wordt hier gemaand 
NIET MEER te wandelen naar het eigen denken, 
maar naar de Wil van God, die hij in het WOORD 
vindt. 
De “ZWAKKEN” onder ons hebben een ZWAK 
CHRISTUSLEVEN. Door de druk der omstandig-
heden van het (dagelijks) leven en door de VER-
LEIDING vanwege de zondige mens om hem 
heen, wordt de ZWAKKE CHRISTEN vaak ertoe 
gebracht het leven weer in eigen handen te ne-
men, wederom te leven naar EIGEN INZICHTEN 
en BEGEERTEN. Maar laat ons, voor Gods aan-
gezicht, in de Vreze Gods (Ps.111:10) willen wande-
len. 
 

Efeze 4:20-22, “Maar u hebt Christus zo niet leren 
kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door 
Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 
namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, 
de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de mis-
leidende begeerten”. 

Daarom heeft de CHRISTEN gedurig te leven in 
de AFLEGGING (een OFFER) van zijn OUDE 
MENS (onze oude natuur, de oude adam) op het 
KRUISALTAAR VAN CALVARIE (Rom.12:1). Dit 
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heeft hij DAGELIJKS te doen tot hij volkomen 
bevrijd is van ALLE resten van die OUDE NA-
TUUR (Luk.9:23-24, Joh.8:36, 2Kor.7:1). 

De Schrift zegt, dat wij “één plant met Christus 
moeten worden in Zijn dood” (Rom.6:5). 
Wij moeten ons één maken met deze “DOODS-
WERKING van (= het afsteven aan) ALLE ONGE-
RECHTIGHEID”, die Jezus voor ons onderging 
(2Kor.5:21), door ons GELOOF in en onze OFFER-
GAVE aan Jezus Christus in BELIJDENIS van on-
ze schuld. Wij moeten ons ermee IDENTIFICE-
REN, er geestelijk mee samengroeien, opdat wij 
de verlossende kracht ervan ERVAREN (Filip.3:10-

11). Dit ondergaan wij het best door de lofprijzing 
(Ps.50:23). Dit AFLEGGEN van de OUDE MENS in 
ons is een STRIJD die in het Oude Verbond wordt 
gesymboliseerd door de oorlog tegen Amalek 
(Exod.17:8-16). 
 

Efeze 4:23-24, “En dat u vernieuwd wordt in de geest 
van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, 
die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in 
ware rechtvaardigheid en heiligheid”. 

Niet alleen dit: het verlies van ons oud-leven aan 
Jezus Christus moet ons toekomen, maar óók: 
Zijn LEVEN, het Volmaakte Christus-leven moet 
zich in ons ONTWIKKELEN door ons oprecht 
GELOOF in en onze oprechte TOEWIJDING aan 
het uit de DODEN OPGESTANE Lam van God 
(2Kor.4:10-11). 

BEIDE WERKINGEN, het “afleggen van de oude 
mens” en het “aandoen van de nieuwe mens” zijn 
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geestelijke PROCESSEN, die een AANVANG 
kennen èn een VOLEINDING (2Kor.7:1). 

Ook hier moet de CHRISTEN weten in BALANS 
te leven, niet doorslaand naar de kant der VER-
LOSSINGEN, (op een manier) zodat het Christenle-
ven in MINEUR wordt geleefd; maar ook niet 
doorslaand naar het ZALIGE LEVEN in Christus, 
waarbij men blijft JUICHEN, zonder acht te slaan 
op de gevaren van eigen ZWAKHEDEN en nog 
ongekruisigt VLEES. De Schrift waarschuwt ons: 
“Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt” 
(Matth.26:41). 
 

Wat wij hebben af te leggen. 
Efeze 4:25, “Leg daarom de leugen af en spreek de 
waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden 
van elkaar.” 

De LEUGEN. Dit is een uitweg, die het DUIVELSE 
in ons typeert (Joh.8:44). 
 

Efeze 4:26-27, “Word boos, maar zondig niet; laat de 
zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de dui-
vel geen plaats”. 

Duivelse TOORNIGHEID, HAAT, WROK – zelfs 
de zwakste vorm van deze zonde tegen de Broe-
derliefde, namelijk ERGERNIS – is zonde (Matth. 

13:41 + 18:7). 

Wij hebben het direct goed te maken met onze 
broeder of zuster; namelijk, nog “vóór de zon on-
dergaat” (Matth.5:21-26). 
 

Efeze 4:28, “Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, 
maar zich liever inspannen om met de handen goed 
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werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek 
heeft”. 

DIEFSTAL. Ook het LENEN van goederen en ze 
bewust niet terug willen geven is DIEFSTAL! 
 

Efeze 4:29-30, “Laat er geen vuile taal uit uw mond 
komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, 
opdat het genade geeft aan hen die het horen. En be-
droef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verze-
geld bent tot de dag van de verlossing”. 

Het VUILBEKKEN (= vuile, schunnige woorden spre-
ken). Ook deze vorm van zonde is een BEDROE-
VEN van de Heilige Geest, Die ons immers Zijn 
HEILIGHEID ervoor in de plaats wil geven 
(1Thess.4:3). 
 

Efeze 4:31-32, “Laat alle bitterheid, woede, toorn, ge-
schreeuw en laster van u weggenomen worden, met al-
le slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vrien-
delijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God 
in Christus u vergeven heeft”. 

Het BELASTEREN van en/of het SCHELDEN 
naar elkaar. 
Het TEGENDEEL behoort te groeien in ons: het 
VERGEVEN van elkaar door de in ons groeiende 
GOEDERTIERENHEID en BARMHARTIGHEID 
van Christus. Gelijk ook wij VERGIFFENIS gekre-
gen hebben van God voor onze misdaden, zo 
moeten ook wij de naaste zijn misdaden tegen ons 
VERGEVEN door de in ons groeiende goedertie-
renheid Gods (Mark.11:25-26). 

Gods Wezen en Leven moet groeien in de Chris-
ten ALS EEN VRUCHT (Gal.5:22). De jonge vrucht 
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moet groeien naar (geestelijke) RIJPHEID en VOL-
WASSENHEID! 
 

Hoofdstuk 5 

De heiligmaking in Christus voleindigen: 
tot vlekkeloosheid en rimpelloosheid er is, tot 

de volle Liefde en de Kracht Gods in ons woont. 
 

Efeze 5:1, “Wees dan navolgers van God, als geliefde 
kinderen”. 

Navolgers Gods zijn, het leven Gods leven, kin-
deren zijn van de Allerhoogste. Elk kind krijgt het 
leven van zijn ouders. Zo moeten wij het Ware Le-
ven, het EEUWIGE LEVEN ontvangen van onze 
hemelse Vader. Wij moeten er OPEN voor staan, 
door ons GELOOF in Gods ontfermingen. Dan zal 
de Heilige Geest, de Geest van Christus, ook 
ons overschaduwen en in ons NIEUW LEVEN 
wekken, net als bij Maria (Luk.1:35). Elk waar leven 
(= gezond, ook geestelijk) GROEIT van baby tot vol-
wassenheid, zo-ook dit Christusleven. 
 

Efeze 5:2, “En wandel in de liefde, zoals ook Christus 
ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overge-
geven als een offergave en slachtoffer, tot een aange-
name geur voor God”. 

Wandelen, gemotiveerd door de Liefde Gods, die 
uit GENADE ons wordt ingestort (Rom.5:5) door de 
binnenkomende Heilige Geest, als wij vooreerst 
GELOVEN in het offer, dat Jezus uit liefde voor 
ons – en uit gehoorzaamheid aan de Vader – voor 
ons volbracht heeft (2Kor.5:21, Hebr. 9:12 + 10:14); en 
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vervolgens rouwmoedig onszelf OVERGEVEN 
aan Hem en ons zo OPENSTELLEN voor Zijn in-
werkende, zaligmakende GENADEKRACHTEN 
(Tit.2:11 + 3:4-7). 
 

Efeze 5:3-8, “Maar ontucht en alle onreinheid of heb-
zucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, 
zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, 
dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; 
maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat 
geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die 
een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Konink-
rijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden 
met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt 
de toorn van God over de kinderen van de ongehoor-
zaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u 
was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de 
Heere; wandel als kinderen van het licht”. 

Handelen de 2 eerste verzen van dit hoofdstuk 
over het NIEUWE (Christus)LEVEN, dat ons met 
de binnenkomende Christus uit genade en in 
steeds toenemende mate wordt ingestort, de vol-
gende verzen vertellen ons, dat wij nooit moeten 
ophouden om alle resten van het OUDE LEVEN 
dagelijks op het KRUISALTAAR te blijven leggen 
(Rom.12:1, Luk.9:23), opdat de in ons vlees werkende 
impulsen van de satanische (zonde)macht altijd IN 
Zijn Bloed kunnen worden uitgeblust (Ef.6:16) in 
nooit aflatende WAAKZAAMHEID (Matth.26:41). 

De vruchten van het VLEES (ons oude leven) zijn 
de resultaten als wij gevolg geven aan satans im-
pulsen in ons vlees. Wij leven ook te midden van 
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de werken en werkingen van het vlees rondom 
ons (van mensen en media om ons heen). Deze 
vormen een nooit aflatende verleiding, misleiding 
en druk op ons. Maar wij moeten nooit meer daar-
naar willen leven en elke aanval erdoor willen 
blussen in het BLOED van het Lam. Ook de psal-
mist bad God om VERLOSSING van “des men-
sen overlast” (Ps.119:134). 

Enkele vruchten van het VLEES worden hier ge-
noemd: 
Vers 3,  Onreine seks, gierigheid (= hebzucht); 
Vers 4,  Oneerbaarheid (slechtheid, minderwaar-

digheid), zot geklets, vuile grappen ma-
ken; 

Vers 5,  Deze dingen zijn AFGODERIJ, het die-
nen van de seks-godin (Aphrodité, Asera, 
Venus) en de Mammon; 

Vers 6-7,  Misleiding door valse leringen (Ef 4:14). 

Vers 8,  Vroeger waren wij een kind van de oude 
natuur (van de duisternis); NU zijn wij een 
kind van de Nieuwe (Goddelijke) Natuur 
(van het Licht – Ef.2:1-6). 

 

Efeze 5:9-10, “Want de vrucht van de Geest bestaat in 
alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en 
beproef wat de Heere welbehaaglijk is”. 

De vrucht van de GEEST is onze NIEUWE WAN-
DEL in de Geest (Rom.6:14, Gal.5:22). Het leven uit 
en door de Geest openbaart goedheid, rechtvaar-
digheid, waarheid; kortom, een leven, dat God 
zoekt TE BEHAGEN. 
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Efeze 5:11-13, “En neem niet deel aan de onvruchtba-
re werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel-
eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te 
schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze 
dingen komen openbaar als ze door het licht ontmas-
kerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht”. 

Niet meedoen met de wereld, maar bestraf haar 
liever. Onze WOORDLOZE houding van niet-
meedoen met hun werken vormt vaak reeds een 
woordloze bestraffing van de werken der duister-
nis. 
 

Efeze 5:14, “Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, 
en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten”. 

Het Evangelie van Christus roept de wereld(sge-
zinde mens) op om OP TE STAAN uit de (geestelijke) 
doodsslaap en zich over te geven aan Christus. 
Dan zal het Licht (= Leven) van Christus (Joh.1:4) 
dezulken vervullen. 
 

Efeze 5:15-18, “Let er dan op dat u nauwgezet wan-
delt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de ge-
schikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees 
daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van 
de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin los-
bandigheid is, maar word vervuld met de Geest”. 

Wij hebben in deze donkere wereld, vol van zon-
de, VOORZICHTIG te wandelen, en WIJS, naar 
het Licht (en inzicht), dat de Here ons geeft. Ook 
hebben wij naar de VOLHEID des Geestes te 
zoeken, opdat wij reeds hier op aarde VOLMAAKT 
mogen wandelen (1Korinthe12:13 + 6:17), in de sterk-
te van Zijn MACHT (Ef.6:10). Gebeurt dit, dan zijn 
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de gevolgen openbaar, welke zijn: 
 

Efeze 5:19-20, “En spreek onder elkaar met psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Hee-
re en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle din-
gen God en de Vader in de Naam van onze Heere Je-
zus Christus”. 

(1) Graag de Here God willen verhogen, lofprijzen, 
verheerlijken, danken; 
 

Efeze 5:21, “Wees elkaar onderdanig in de vreze 
Gods”. 

(2) Leven in wederzijds(e) ACHTING / RESPECT; 
 

Efeze 5:22-24, “Vrouwen, wees uw eigen mannen on-
derdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd 
van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de ge-
meente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 
Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig 
is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen man-
nen onderdanig te zijn”. 

(3) Het leiden van een HEILIG huwelijksleven in de 
liefde en gehoorzaamheid Gods. Hierbij is de 
vrouw onderdanig aan haar Godvrezende man; 
 

Efeze 5:25-33, “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zo-
als ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich 
voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heili-
gen, door haar te reinigen met het waterbad door het 
Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 
plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets 
dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo 
moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als 
hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, 
heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen 
vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook 
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de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn li-
chaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom 
zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan 
zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees 
zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het 
oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, 
ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefheb-
ben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor 
haar man”. 

De Godvrezende man, heeft zijn vrouw lief. Hij 
gaat haar voor in heiligmaking en onderwijst haar 
hierin, gelijk Christus dat doet met betrekking tot 
de Gemeente. 
 

(Deze eerste 9 verzen van hoofdstuk 6 sluiten aan 
op hoofdstuk 5). 

 

Efeze 6:1-3, “Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in 
de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat 
is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed 
gaat en je lang leeft op de aarde”. 

(4) Kinderen gehoorzamen en eren dan (zie uitleg bij 
punt 3) hun ouders; 
 

Efeze 6:4, “En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen 
op, maar voed hen op in de onderwijzing en de te-
rechtwijzing van de Heere”. 

(5) Vaders behoren hun kinderen lief te hebben, 
hen niet in toorn te tuchtigen en te maken dat de 
kinderen hen niet gaan haten; 
 

Efeze 6:5-8, “Slaven, wees, evenals aan Christus, ge-
hoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en 
beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als men-
senbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van 
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harte de wil van God, en dien met bereidwilligheid de 
Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder 
aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal 
krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije”. 

(6) Dienstknechten (slaven) behoren hun heren 
(superieuren) te gehoorzamen, als aan Christus; 
 

Efeze 6:9, “En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het 
dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in 
de hemelen is en dat er bij Hem geen aanzien des per-
soons is”. 

(7) Superieuren (bazen) behoren hun dienstknech-
ten (ondergeschikten, vroeger: slaven) met goed-
willigheid te behandelen. 
 

Hoofdstuk 6 (vervolg) 

De oorlog tegen de machten der duisternis, 
die de Gemeente op aarde heeft te voeren om 

haar erfenis in bezit te nemen. 
 

(Voor Efeze 6:1-9, zie het einde van hoofdstuk 5). 
 

Hiertoe wordt zij aangegord met Goddelijke Kracht. 
 

Efeze 6:10, “Verder, mijn broeders, word gesterkt in de 
Heere en in de sterkte van Zijn macht”. 

Christus heeft satan en zijn horden (door satan geïn-
spireerde helpers, navolgers)) voor ons overwonnen, 
daarom moeten wij één met Hem zijn, willen wij 
staan, werken, en strijden in Zijn overwinning. Hier 
worden wij aangeraden, als SOLDATEN van 
Gods Koninkrijk hier op aarde om “KRACHTIG 
TE WOR-DEN in de Here”, om te staan, te wer-
ken en te strijden in “de Sterkte van Zijn Macht”, 



 

42 

om zo OORLOG te kunnen voeren tegen de duis-
tere, satanische machten, die ons alleszins tegen 
willen staan om die erfenis in bezit te nemen. 
 

Efeze 6:12, “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees 
en bloed, maar tegen de overheden, tegen de mach-
ten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van 
dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het 
kwaad in de hemelse gewesten”. 

Onze strijd is niet tegen mensen, al staan die ons 
tegen in de uitoefening van onze Evangelische 
diensten. Wij hebben dezulken altijd te VERGE-
VEN (Matth.5:39, Mark.11:25-26, Luk.6:35-37), omdat 
God wil, dat ALLE MENSEN zalig worden door 
Zijn vergevende liefde (1Tim.2:4, 2Petr.3:9). Maar on-
ze strijd is tegen de SATANISCHE MACHTEN, die 
wij te allen tijde moeten weerstaan tot zij van 
ons vlieden (VLUCHTEN – Jak.4:7). 
Deze MACHT en KRACHT van de Allerhoogste, 
die er voor ons is in de INWONENDE GEEST van 
God, die tot REDDING en VOLMAKING VAN VE-
LEN dient en tot verslaan van de boze, duivelse 
machten, stroomt slechts vrijelijk door ons heen 
naar de andere mens toe, als wij NIEUWE 
SCHEPPINGEN in de Here zijn geworden 
(2Kor.5:17-18a). Dit “NIEUWE-SCHEP-PING-ZIJN” 
wordt in het laatstgenoemd Schriftgedeelte direct 
verbonden met de “Bediening der Verzoening” 
(2Kor.5:18b-20), als een geestelijke stap erna. 
DAN stroomt het Water des Geestes OVERWIN-
NEND door onze arbeid heen tot redding der we-
reld. Het is ook Gods bedoeling, dat de GEEST te 
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allen tijde OVERWINT (Openb.6:2); en wij mogen 
TE ALLEN TIJDE, onder alle omstandigheden, 
en op alle plaatsen in het kielzog van deze 
OVERWINNING varen (2Kor.2:14). 

Zo maakt Christus ons leven in Hem tot een GE-
DURIGE manifestatie van OVERWINNING, omdat 
Christus de vijand verslagen heeft; omdat Hij de 
kracht van de vijand door Zijn dood en Opstan-
ding voor ons teniet gedaan heeft (Joh.16:33, 

1Joh.3:8b)! Deze OVERWING van Christus moet 
door het groeiend Christusleven IN ONS groeien 
en òns maken tot WARE OVERWINNAARS over 
zonde, satan, vlees en wereld (Rom.8:37 – in 
Openb. 2 en 3 staat tot 7x toe: “Die overwint!”). 
 

Efeze 6:11 en 13, “Bekleed u met de hele wapenrus-
ting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listi-
ge verleidingen van de duivel.” 
“Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, 
opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het 
kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt hou-
den”. 

Daarom raadt de Schrift ons aan Gods Wapen-
rusting KOMPLEET aan te doen; namelijk, de 
Almachtige Kracht van Christus, waardoor wij de 
sluwe streken van de duivel kunnen doorzien en 
weerstaan en hem OVERWINNEND tegemoet 
kunnen treden in onze geestelijke oorlogsvoering 
tot de in-bezit-name voor Christus van de mensen, 
voor wie Hij is gestorven èn van het AARDRIJK 
als onze van Godswege geschonken ERFENIS 
(Matth.5:5, Ps.37:11). 
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Een 8-tal karakteristieken van de overwinnende sol-
daat van Christus. 
Deze karakteristieken vormen de openbaring van 
Gods inwonende tegenwoordigheid in de soldaat 
van Christus. 
 

Efeze 6:14, “Houd dan stand (SV: Staat dan), uw middel 
(SV: uw lenden) omgord met de waarheid, en bekleed met 
het borstharnas van de gerechtigheid”. 

1. hij “staat”. 
Een soldaat van het OVERWINNEND leger van 
Christus, Die ons voorgaat in de hete, felle strijd 
(Openb.12:7-8+11), kent een Opstandingsleven. 
Slechts in dit Opstandingsleven, dat Christus hem 
UIT GENADE deelt (een leven dat VERLOST IS 
van alle vlees- en zondewerkingen, waarvan de 
diepste impulsen voortkomen uit de hel), kan er 
van HEILIGE dienstbaarheid aan de Here spra-
ke zijn. Het is hierom dat dit Schriftwoord (van 

Ef.6:14, SV) begint met “Staat dan!” (Jes.60:1, HSV – 
“Sta op”!) (Ef.5:14 – “Sta op uit de doden!”). 
Een waar SOLDAAT van Christus is bovendien 
WAAKZAAM en PARAAT, om te allen tijde, wan-
neer Christus hem roept, te worden ingezet in het 
STRIJDPERK tegen satan en zijn horden. 
2. hij heeft zijn “lenden omgord met de Waar-
heid”. 
Het OMGORD-ZIJN spreekt van DIENSTBAAR-
HEID, niet om onafhankelijk en alleen te werken in 
eigengerechtigheid en eigenwilligheid, maar in 
volkomen dienstbaarheid aan Christus en in 
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samenhang met alle leden van Christus’ Li-
chaam (een samenhang, een eenheid, die ont-
staat door de EENHEID met Hem – Joh.17:21-23), 
overeenkomstig Zijn WAARHEID, Zijn Woord 
(Joh.17:17). Het Geopenbaarde Woord van God 
moet voor Gods strijder ALTIJD het ALGEMENE 
richtsnoer zijn voor zijn handelingen, terwijl hij zich 
voor de BIJZONDERHEDEN laat leiden door de 
INSPIRATIES van de Heilige Geest, de grote 
Bouwheer van de Gemeente (Matth.16:18), die 
NOOIT strijdig zullen zijn met het algemene Richt-
snoer, Zijn geschreven Woord. 
Zijn LENDEN moeten ermee omgord zijn. De 
LENDEN vormen bij de mens de plaats van 
VOORTBRENGING; geestelijk gezien dus ons 
vermogen om door het WOORD – in de Kracht 
van de Heilige Geest – GEESTELIJKE KIN-
DEREN voort te brengen. Dit STRIJDEND DIE-
NEN van de Here, tot geestelijke voortbrenging 
van velen, moet dus EXACT geschieden naar alle 
Woord, dat uit de Mond Gods uitgaat, net zoals 
Mozes de tabernakel naar het hem getoonde He-
melse model klaar moest maken (Exod.25:9). 

Verder spreekt dit van een OMVAT-zijn door 
Christus, van een “vrijwillig-gevangene” willen zijn 
van Christus. 
3. hij heeft het “borstwapen, het pantser, der 
Gerechtigheid aangedaan.” 
Dit spreekt van de NIEUWE, Goddelijke Natuur, 
waaraan Gods strijder uit genade deel moet heb-
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ben (2Petr.1:4, Jes.61:10); de Goddelijke modelkle-
ding, die Gods soldaat moet hebben aangetrokken 
(Ef.4:24, Openb.19:8), alvorens hij naar het strijdperk 
wordt gezonden. 
Het geldt hier de GERECHTIGHEID van God 
(2Kor.5:21), die de zonde haat, maar het is ook een 
gerechtigheid, die gepaard gaat met BARMHAR-
TIGHEID jegens de zondaar, die zich bekeert. Het 
is de Natuur van Christus, in Wie WAARHEID al-
tijd gepaard gaat met GENADE (Joh.1:14). 

Nochtans kent deze bewogenheid voor de zich 
bekerende zondaar een COMPROMISLOZE 
FELHEID tegen satan en zijn zondemachten! 
Hierbij geldt de stelregel: “ALLES wat niet uit het 
geloof (uit Gods genade) is/wordt gedaan, is 
ZONDE” (Rom.14:23). 
 

Efeze 6:15, “En de voeten geschoeid met bereidheid 
van het Evangelie van de vrede”. 

4. hij heeft “de schoenen van de bereidheid om 
het Evangelie te verkondigen aangedaan”. 
Hij kent een INNERLIJKE BEREIDHEID om Chris-
tus te DIENEN bij het verkondigen van het Evan-
gelie, waar ter wereld en onder welke omstandig-
heden maar ook. 
 

Efeze 6:16, “Neem bovenal het schild van het geloof 
op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kun-
nen uitblussen”. 

5. hij dekt zich met “het schild des geloofs”. 
Met dit “schild des geloofs”, met zijn geloof in Je-
zus en Zijn VOLBRACHT werk voor alle mensen, 
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blust hij ALLE vurige pijlen, die de vijand op hem 
afschiet. Het is het geloof in Zijn VERLOSSING, 
waardoor hij zich gered weet èn het geloof in zijn 
ROEPING (zijn ZENDING), waardoor hij weet te 
staan in Gods Autoriteit (Kracht)! Hij weet, dat 
God hem en zijn bediening, als Hij hem geroepen 
heeft, “BACKT” (= verdedigd). Daarom treedt hij de 
vijand, net als David, moedig en overwinnend te-
gemoet (1Sam.17:45). 

Dit POSITIEF optreden tegenover satan en zijn 
macht door het GELOOF in Zijn zending doet de 
duivel met zijn horden VLUCHTEN (Jak.4:7), waar-
door zondaren en bezetenen kunnen worden ge-
nezen en verlost uit satans klauwen! 
 

Efeze 6:17, “En neem de helm van de zaligheid en het 
zwaard van de Geest, dat is Gods Woord”. 

6. hij heeft “de helm der zaligheid” op. 
Zijn GEDACHTEN hebben een HEMELS objec-
tief (= doel) voor ogen, de vorming van het Konink-
rijk der Hemelen, het Hemelse Koninkrijk van 
Christus! Hij zoekt Christus te doen regeren in 
Liefde, Gerechtigheid, Heiligheid en Barmhar-
tigheid! 
Vergelijkt hiermee de MUTS, die de hogepriester 
op had met de gouden plaat OP ZIJN VOOR-
HOOFD, waarop gegrafeerd stond: “De Heiligheid 
van God” (Exod.28:36-38). 

Hij kent dus in zijn arbeid geen AARDS en EGO-
CENTRISCH objectief! Hij weet zich in dienst van 
de Hemelse Koning! 
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7. hij heeft “het zwaard van de (Heilige) Geest”, 
hetwelk is Gods Woord, in zijn mond. 
Hij brengt de mensheid Gods Woord, het Evange-
lie van Gods reddende Liefde, dat als een TWEE-
SNIJDEND ZWAARD alle duisternis scheidt van 
LICHT, tot in de diepten van ‘t mensenhart toe 
(Openb.1:16, Hebr.4:12). 

Het Woord van God is een zwaard van de Heilige 
Geest gelegd op de lippen van de prediker. Dit 
zegt ons, dat Gods soldaat dit zwaard slechts 
SUCCESVOL èn met Goddelijke Kracht kan 
hanteren, als hij door de Heilige Geest is uitge-
zonden tot de strijd! Springt hij EIGENWILLIG in 
een zich voor hem openbarende nood, doet hij dit 
dus IN EIGEN KRACHT of NAAR EIGEN IN-
ZICHT, dus zonder zich hiertoe definitief door de 
Heilige Geest geroepen te weten, dan doet hij 
EEN DOOD (= vruchteloos) WERK (1 Korinthe 3:12-
15 spreekt van “hout, hooi en stoppelen”, die bij 
het testen verbrand zullen worden)! Hij is in zo’n 
geval NIET TOEGERUST met het Zwaard van 
de Geest, en dus spreekt hij Gods Woord NIET uit 
met MACHT! 
 

Efeze 6:18, “Terwijl u bij elke gelegenheid met alle ge-
bed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam 
bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen”. 

8. hij moet te allen tijde blijven “bidden in de 
Geest”. 
Hij moet zich TE ALLEN TIJDE verstaan met zijn 
Zender! Hij moet OPEN BLIJVEN voor verdere In-
structies. Hij moet te allen tijde ALERT zijn voor 
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NIEUWE WENDINGEN, die zijn Zender in de 
strijd aanlegt! 
Hij moet te allen tijde bij God de wacht waarne-
men (Ps.37:34)! 
Ook moet hij te allen tijde WAAKZAAM zijn tegen-
over satan en diens listen, verleidingen en mislei-
dingen voor zichzelf en voor degenen, die de Here 
hem heeft toevertrouwd (Ef.6:11). 
Hij moet ook in VOORBEDE blijven treden voor 
ALLE heiligen. 
 

Efeze 6:19-20, “Bid ook voor mij, opdat mij het woord 
gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met 
vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie be-
kend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, 
opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet 
spreken”. 

Zelfs een arbeider als Paulus erkende zijn behoef-
te aan GEBED om genade, eensdeels omdat hij 
zich van zijn eigen zwakheid bewust was 
(2Kor.11:29), anderdeels omdat hij dat was van de 
leepheid (= doortraptheid) van de boze, en tenslotte 
omdat hij zich bewust was, dat OVERWINNING 
over satan te allen tijde hem UIT GENADE ten 
deel was gevallen. 
 

Efeze 6:21-22, “En opdat ook u weet hoe het met mij 
gaat en wat ik doe, zal Tychikus, de geliefde broeder 
en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend-
maken. Met dat doel heb ik hem naar u toe gestuurd, 
opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw 
hart zou vertroosten”. 
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Deze brief werd Tychikus meegegeven om die 
aan de broeders te Efeze af te dragen. 
 

Efeze 6:23-24, “Vrede zij de broeders, en liefde met 
geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus 
Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus 
Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen”. 

ZEGENBEDE tot Vrede, Liefde, Geloof en Ge-
nade voor ALLEN, die Jezus Christus EEUWIG 
LIEFHEBBEN! 
 

***************** 
 

Leer ons bewaren  
op de tafel  

van ons – gereinigd  
en geheiligd – hart:  

Uw Woord  
van ontfermende genade ! 

 

 

De tafel met Toonbroden 
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Nabeschouwing. 
In het licht van de TABERNAKEL van Israël wordt 
deze Brief gesymboliseerd door de tafel met 
Toonbroden, die ons spreekt van GEMEENTE-
VORMING door het brood van Zijn tegenwoordig-
heid op de tafel van ons gereinigd hart (de sittim-
houten tafel is overdekt met goud; Exodus 25:23-
30). 
Deze tafel had 2 KRANSEN of KRONEN boven 
elkaar. Wij kunnen deze kransen of kronen ook 
zien, als een symbool van de HEMELSE en 
AARDSE heerlijkheid van de Gemeente. In het 
licht (en inzicht) van dit gegeven hebben wij deze 
EFEZE-brief beschouwd. 
 

E. van den Worm 
 

Gedigitaliseerd door A. Klein 


