Saret - Efeziërs hoofdstuk 1

Efeziërs 1: 1-23
Opbouw
Dit hoofdstuk geeft op een bijzondere wijze weer welk thema in deze brief Paulus wil gaan
behandelen. Na een korte openingsgroet en zegenbede, de vs. 1-2, herhaalt Paulus tot drie keer toe
de belangrijkste bestemming van de mens, nml: "tot lof Zijner heerlijkheid". Eerst wordt gesproken in
de vs. 3-6 over de Vader, opdat wij zouden zijn "tot lof van de heerlijkheid zijner genade".
In de vs. 7-12 wordt dan gesproken over de Vader in relatie tot Christus, waarin Hij alles onder één
hoofd wil samenbrengen.
De vs. 15-23 spreken er over waar Paulus voor bidt, wanneer hij bezig is met de gemeente(n)
waaraan deze brief geadresseerd is. Ook in deze verzen wordt de toon gezet van deze brief. Het gaat
om een uitleg van de grootheid van God, hoe wij Hem als persoon en gemeenschap kunnen leren
kennen en elke weerstand die daar tegen bestaat, gaan zien als ondergeschikt aan de Almacht en
majesteit van Christus die het hoofd is van de universele Gemeente.

Exegese
1. Paulus, door den wil (a) van God een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen (b) en gelovigen
(c) in Christus Jezus, die [te Epheze] zijn;
a)2307 Thelema verlangen,vreugde, wil
b)40 Hagios puur, gereinigd, niet te blameren, heilig
c)4103 Pistos te vertrouwen, gelovigen
Paulus geeft zijn taak en positie aan binnen het lichaam van Christus waarin hij op Goddelijk gezag is
aangesteld in de bediening van apostel (zie 4:11). Vervolgens geeft hij nadrukkelijk aan hoe hij de
mensen ziet die hij schrijft, wanneer hij kritische kanttekeningen gaat plaatsen in de hoofdstukken 4,
5 en 6. Hij ziet hen als heiligen, d.w.z. mensen die gereinigd zijn en zijn reactie moet dan ook vanuit
dat licht verstaan worden. Hij schrijft deze brief aan gelovigen, waarbij pas in latere handschriften "te
Efeze" is toegevoegd. Verschillende, o.a. Marcion meenden dat deze brief bestemd was voor de
streek, waar ook Laodicea lag.
2. genade (a) zij u en vrede (b) van God, onze Vader, en van den Here Jezus Christus.
a.5463 Charis genade
b.1515 Eurene vrede, voorspoed, harmonie, een zich verenigen van individuen, veiligheid.
Deze zegenbede is identiek in Gal. 1:3 en hieraan herkennen wij ook Paulus die spreekt als apostel tot
de gemeente(n). We zagen reeds haar afleiding uit de "Amidah", het centrale gebed van de joodse
synagoge.
3. Gezegend (a) zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijken
zegen (b) in de hemelse gewesten (c) gezegend heeft in Christus
a.2128 Eulogetos geprezen of aanbeden
b.2127 Eulogeo, zegening op iemand gelegd, goede woorden spreken over iemand
c.2032 Epouranios boven, hemelse,
Belangrijk is dat in dit tekstgedeelte verschillende dimensies van zegenen aan de orde komen. Waar
sommigen hieruit afleiden op basis van de nederlandse vertaling dat wij ook opgeroepen worden God
te zegenen, maakt de grondtekst duidelijk, dat hier toch een accentverschil is. Zegenen als prijzen en
aanbidden is van een andere orde dan het leggen van een zegen op, of te wel "goede woorden
spreken over" mensen. In dit verband is ook de joodse oorsprong van belang in de 'Amidah, die
duidelijk het prijzen van God in zich heeft.
4. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren (a) vóór de grondlegging (b) der wereld (c), opdat wij
heilig en onberispelijk (d) zouden zijn voor zijn aangezicht (e).
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a.1586 eklegonai, gekozen uit een groep
b.262 katabole, funderen, bevruchten, oprichten
c.2889 Kosmos, wereld
d.299, amomos, niet te blameren
e.2714/846/1722 katenopion / autos / en komen in de directe nabijheid
Paulus geeft hier kort en bondig aan, dat de mensen in Christus uitverkoren zijn in Gods plan wat er
was voor de grondlegging van de wereld. De betekenis van katabole omvat het werk van de drie
personen in de Godheid, nml. de Geest die bevruchtend werkte, de Vader die de schepping fundeerde
en de Zoon, die het Woord is, waardoor alle dingen zijn.
De uitverkiezing vindt niet zozeer zijn vervulling in de zaligheid van de mensen, maar in God zelf. Wij
zijn uitverkoren opdat we heilige mensen zouden zijn, die kunnen komen in de directe
tegenwoordigheid van God zelf. Wij zijn geroepen om te leven in de tegenwoordigheid van de Troon.
5. In liefde heeft hij ons tevoren er toe bestemd (a) als zonen van Hem te worden aangenomen (b)
door Jezus Christus, naar het welbehagen (c) van Zijn wil,
a.4309, proorizo, voorbeschikt, bestemt tot
b.5206, huiothesia, geadopteerd als zonen
c.2107, Eudokia, verlangen, goeddunken
Gods plan is er geweest van voor de grondlegging der wereld. De vraag wordt vaak gesteld of deze
tekst een verklaring geeft gericht op de uitverkiezing van specifieke personen en de afwijzing van
anderen, of dat deze tekst de universele keuze van God voor de mens aangeeft. Persoonlijk geloof ik,
dat het Gods wil is dat allen behouden worden (1 Tim 2:4), hetgeen niet wil zeggen dat allen ook tot
behoudenis komen. Door deze uitverkiezing neemt de mens, als beelddrager van God (Ps. 8) een
volstrekt unieke plaats in binnen de schepping.
De mens wordt door adoptie, dit is met alle wettelijke rechten van het zoonschap, deel van Gods
familie, c.q. koninkrijk. Die adoptie door God zelf gekozen in Zijn goeddunken is uitsluitend mogelijk
geworden door aanvaarding van het offer van Jezus Christus. Paulus zet ook in deze brief aan de
Efeziërs direct uiteen dat er maar één weg tot behoud is: Jezus Christus. Hij zet daarmee de lijn uit de
Romeinenbrief door.
6. tot lof (a) van de heerlijkheid (b) zijner genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde
(c).
a.1391, doxa, verheerlijking
b.1868, ephainos, lauwering, huldiging
c.25, agapao, hoogste vorm van liefde voor persoon
Paulus spreekt hier over Gods doel met ons leven, nml. Hem vereren en loven. Het lauweren ziet op
de erekrans die weggelegd is voor de overwinnaar, en spreekt hiermee over God zelf. God heeft ons
aangenomen in de Geliefde op basis van genade. Deze daad is onafhankelijk van onze daden en
gesproken wordt ook over de diepste vorm van liefde voor een persoon, nml de agapé. Vergelijk in
deze ook de geschiedenis van Petrus wanneer hij weer in ere wordt hersteld in de groep van
apostelen. (Joh. 21:15-17)
7. En in Hem hebben wij de verlossing(a) door zijn bloed(b), de vergeving(c) van de
overtredingen(d), naar de rijkdom(e) zijner genade(f),
a.629 apolutrosis, redding, verlossing, bevrijding
b.129 haima, bloed
c.859 aphesis, kwijtschelding, vergeving, bevrijding
d.3900 paraptoma, misstap, fouten, afwijkingen
e.4149 ploutus, overweldigende rijkdom
f. 5485 charis, genade
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Belangrijk is dat verlossing een juridische vrijspraak inhoudt, waarmee ook het bewijs werd
weggewist, dat tegen ons is ingebracht. God herinnert het zich zelfs niet meer. Het begrip aphesis
heeft in zich dat het wordt als een blinde vlek in iemand (afasie). Kwijtschelding heeft ook in zich het
inwisselen, substitutie. Reeds in het OT was door de wet op de eerstegeborenen duidelijk gemaakt dat
er een lossing moest zijn. Exod. 13:13 en Exod. 34:20. "En men zal niet met ledige handen voor Mijn
aangezicht verschijnen".
8. welke Hij ons overvloedig heeft bewezen(a) in alle wijsheid(b) en verstand(c),
a.4052 perissueo, overvloedig tonen
b.4678 sophia, wijsheid
c.5428 phronesis, inzicht, verstand, oefening van verstand
Hij heeft ons vergeving en verlossing gebracht waardoor wij de wijsheid van God kunnen gaan zien,
maar ook in ons verstand gaan beseffen wat dit teweeg gebracht heeft en welke prijs dit gekost heeft.
Geloof sluit dus wel degelijk aan op ons rationele denken en is niet slechts een existentiële ervaring.
God is te "kennen" door Zijn Woord en Geest.
9. door ons het geheimenis(a) van zijn wil(b) te doen kennen(c), in overeenstemming(d) met het
welbehagen(e), dat Hij Zich in Hem had voorgenomen(f), om,
a.3466 musterion, geheim, mysterie, stilte
b.2307 thelema, verlangen, vreugde, wil
c.1107 gnorizo, kennen, begrijpen, verklaren
d.2596 kata, overeenstemmend
e.2107 eudokia, wens, verlangen doel
f.4388 protithemai, onderzoeken, voor zich stellen
Het is Gods bedoeling dat het geheimenis van zijn wil geopenbaard wordt. Op verschillende plaatsen
spreekt de bijbel over het geheimenis of de verborgenheid. Gaandeweg wordt steeds meer hiervan
geopenbaard in de bijbel. We zien in het NT de volgende verborgenheden en geheimenissen
geopenbaard worden:
1. het koninkrijk Gods. (Matth. 13:11, Mark. 4:11, Luk 8:10

2. de wijsheid Gods (1 Cor 2:7)
3. de gedeeltelijke verharding van de Joden en hun terugkeer tot God.(Rom 11:25)
4. de menswording van Christus (Rom. 16:25/ 1 Tim. 3:9)
5. de wederkomst van Christus (1 Cor. 15:51)
6. het alles samen te brengen onder één hoofd, dat is Christus (Efez. 1:9-10+ Efez. 3:9)
7. dat Jood en heiden medeërfgenamen zijn van de belofte in Christus (Efez. 3:3 / Col. 1:26)
8. Christus en de gemeente (Efez. 5:32)
9. het Evangelie Efez. 6:19)
10.Christus, de wijsheid Gods (Col. 2:2)
11.de wetteloosheid (2 Tess. 2:7)
12.geloof met een goed geweten (1 Tim 3:9)
13.de zeven sterren en de zeven kandelaren (Openb. 1:20)
14.de beëindiging van de openbaring van het geheimenis (Openb. 10:7)
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15.Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde (Openb. 17:5,7)
Daarnaast geeft Paulus nog aan dat er een verdere openbaring van geheimenissen plaatsvindt door de
profetie. (1 Cor 13:2 en 1 Cor 14:2). Bij de toetsing van profetieën zouden we het element van het
openbaren van een verborgenheid een grotere rol mogen laten spelen.Vele profetische boodschappen
bevatten in die zin ook vaak geen "nieuws". Efez. 3:5 legt het accent bij apostelen en profeten aan
wie het geheimenis geopenbaard is geworden.
Het kennen van de wil van God, brengt ons bij Gods verlangen waardoor hij zich ten doel gesteld
heeft om alles in Christus onder één hoofd samen te brengen.
10. ter voorbereiding(a) van de volheid(b) der tijden(c), al wat in de hemelen(d) en op de aarde is
onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten(e),
a.3622 oikonomia, rentmeester, economie
b.4138 pleroma, vervulling, volledige invulling
c.2540 kairos, mogelijkheid, geschikte tijd
d.3772 ouranos, hemel(en), lucht, ruimte
e.346 anakephalaiomai, samenvoegen, optellen
De bijbel spreekt hier over het beheer. Letterlijk staat er de economie of het het management van het
huishouden, het rentmeesterschap van het vol geladen schip. Paulus had een bovennatuurlijk inzicht
gehad omtrent de voorbereiding en de uitwerking van Gods verborgen plan. In totaal wordt 27 keer
gesproken over de openbaring van mysteriën, waarvan 17 keer door Paulus. Paulus was het ook die
opgetrokken was in de derde hemel (2 Cor. 12:2).
Joh. 3:16 zegt ons dat God alzo lief de wereld (kosmos) heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Dat
houdt in dat alles wat er in de kosmos onder de heerschappij van Christus samen gebracht gaat
worden.
11. in Hem, in wien wij ook het erfdeel ontvangen hebben(a), waartoe wij tevoren bestemd waren(b)
krachtens(c) het voornemen(d) van Hem, die alles in allen werkt(e) naar de raad(f) van zijn wil(g),
a.2820 kleroo, ontvangen van erfenis, privelege
b.4309 proorizo, voorbestemming, te voren gekozen
c.2596 kata, overeenstemming
d.4286 prothesis, aanbod, voorstel
e.1754 energeo, actief zijn, efficiënt, krachtig zijn in
f.1012 boule, raad, advies,
g.2307 thelema, verlangen, vreugde, wil
In Christus ontvangen wij ons erfdeel en onze privileges. Daartoe zijn wij van te voren bestemd, in
overeenstemming met het aanbod van God, die krachtig invulling geeft aan zijn verlangen. Paulus
laat weinig ruimte voor een Godsbeeld van een passieve Schepper, die noodwendig het
wereldgebeuren wat eens in gang gezet is, moet laten gebeuren. Het beeld dat God alleen iets kan
doen als wij wat doen, wordt hier ook krachteloos gemaakt. Iets wat bijv. het Deïsme ons leert. God
werkt in de geschiedenis, God werkt in de situatie van nu en zal ook in de toekomst werken. Hij geeft
krachtig invulling aan Zijn plan. In het OT bestond voor de Jood de erfenis uit twee zaken: de Torah
(Deut 33: 4) en het Land (Exod. 6:8 = Eretz-Israël) Deze erfenis was én geestelijk en materieel. In
het NT is de erfenis in Christus ook geestelijk én materieel. (Eeuwig leven en een nieuwe hemel en
aarde waarop wij met een nieuw lichaam zullen zijn) Het valt buiten het bestek van deze studie om op
de landsbelofte voor Israël in te gaan.
12. opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus
hadden gebouwd(a).
a.4276 proelpizo, eerste vertrouwen, hopen in verwachting op
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Christus is de enige en de eerste waar wij ons vertrouwen op mogen stellen. Vele christen hebben als
laatste hun hoop op God gesteld. We zien dat bijv. in ziekte of bij problemen. Als niets meer werkt,
dan gaat men maar naar God toe. God wil de eerste zijn waarop wij onze verwachting stellen.
13. In Hem zijt ook gij, nadat het woord der waarheid(a), het evangelie uwer behoudenis(b), hebt
gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt(c), ook verzegeld(d) met de Heilige Geest der
belofte(e),
a.225 alethes, waar, waarheid (als niet te verbergen)
b.4991 soteria, redding, veiligheid, gezondheid
c.4100 pisteuo, geloof stellen in, vertrouwen
d.4972 spragizo, stempelen, verzegeld
e.1860 epaggelia, belofte, boodschap, verzekering
Letterlijk staat hier eigenlijk: In Hem, ben u ook, nadat u het woord gehoord hebt, van de waarheid,
zoals die aan het licht komt, het evangelie van uw redding. In Hem zijt gij ook bestempeld, toen u tot
geloof kwam, met de Heilige Geest, die ons beloofd is. Paulus benadrukt dat wij in Christus moeten
zijn. En ons in Christus zijn wordt zichtbaar, wanneer het stempel, het waarmerk van de Heilige
Geest, die in ons woont sedert wij tot geloof kwamen. De Geest der belofte wijst terug op Joël 2 en
Hand. 2.
14. die een onderpand(a) is van onze erfenis(b), tot verlossing(c) van het volk, dat Hij Zich
verworven(d) heeft tot lof zijner heerlijkheid.
a.728 arrhabon, onderpand, borgstelling
b.2817 kleronomia, erfenis, vaderlijk erfdeel
c.629 apolutrosis, bevrijding, verlossing
d.4047 peripolesis, acquisiteren, kopen, behoud
die een borgstelling / losser is van ons vaderlijk erfdeel, tot verlossing en bevrijding van het volk, dat
Hij zich verworven heeft tot lof van Zijn heerlijkheid, zou een letterlijke vertaling mogen zijn.
Verwerven ziet in dit gedeelte de actie die van God uit gegaan is, waardoor er een overdracht
plaatsvond van de schuld van de mensen op Jezus Christus en de vrijspraak op basis van de
zondeloosheid van Christus die op ons kwam. Het heeft ook de betekenis van "handgeld"d.w.z. een
voorschot op een verkooptransactie.
15. Daarom(a) houd ook ik, gehoord hebbende(b) van uw geloof(c) in den Here Jezus en van uw
liefde(d) tot al de heiligen(e),
a.5124 touto, daarom, dus
b.191 akouo, verslag krijgend, horen van
c.4102/1722 en pistis, staan in geloof
d.26 agape, diepe en constante liefde
e.40 hagios, heilig, onberispelijk
Paulus heeft verslag gekregen over het staan in het geloof in de Here Jezus van de Efeziërs. Hij geeft
ook aan dat er sprake is van diepe en constante liefde voor alle heiligen. De agapè-liefde is opofferend
en gericht op de lange termijn.
16. niet op te danken(a), u gedenkende(b) bij mijn gebeden(c)
a.2168 eucharisteo, dankbaar, danken bij de maaltijd,
b.3417 mneia, herinneren,
c.4335 proseuche, gebed, ernstig gebed
Paulus spreekt hier over de ernstige voorbede die hij ook doet voor de gemeente in Efeze. Voor
danken wordt een woord gebruikt wat wij kennen in de Eucharistie. Het duidt op een dankzegging bij
het eten. Paulus verbindt echter aan het dankzeggen ook de voorbede. Paulus liep niet in de
doodlopende weg, waarin christenen alleen nog maar danken en niet meer durven bidden, omdat dit
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van ongeloof zou getuigen. Hiermee isoleren christenen wat staat in 1 Tess. 5:18 "Dankt onder alles".
Christus kent ons zoals we zijn en we mogen eerlijk tot Hem komen met al onze vragen.
17. opdat de God(a) van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid(b), u geve den Geest
van wijsheid(c) en van openbaring(d) om Hem recht te kennen(e):
a.2316 Theos, Goddelijkheid
b.1391 doxa, heerlijkheid, glorie
c.4678 sophia, wijsheid
d.602 apokalupsis, verschijning, openbaring, ontsluiting
e.1922 epignosis, onderscheiding, herkenning, kennis dragen van
In dit gedeelte gaat Paulus verslag geven van wat hij bidt voor de mensen in Efeze. Blijkbaar is dit
voor Paulus ook van instructief belang waar anderen iets van kunnen leren. (2 Tim 2:1-7). Paulus bidt
dat de Efeziërs de Geest van wijsheid en openbaring ontvangen om Hem recht te kennen. Openbaring
was voor Paulus het in het licht komen van verborgen zaken die God reeds lang wilde openbaren. Het
zijn voor hem geen dwaze en irrationele invallen van schimmige gedachten, maar het ging hem om
de echte kennis van God zelf. Kennis die gepaard gaat met wijsheid en inzicht. We zien ook dat het
grieks de betekenis heeft bij openbaring van ontsluiting, er kan iets nieuws geboren worden.
18.
verlichte(a) ogen(b) [uws] harten(c), zodat gij weet, welke hoop(d) zijn roeping(e) wekt, hoe
rijk de heerlijkheid(f) is zijner erfenis(g) bij de heiligen,
a.5461 photizo, schijnen, oplichten, zichtbaar maken
b.3788 opthalmos, oog, beeld, gezicht (v.d. ogen)
c.1271 dianoia, diepste gedachten
d.1680 elphis, verwachting, vertrouwen, geloof, hoop
e.2821 klesis, uitnodiging, roeping
f.1391 doxa, heerlijk, glorie
g.1817 exanistemi, opstaan, opstanding, voortbrengen
We merken op dat het Paulus er om gaat dat het schijnsel van Gods Geest, in onze diepste
gedachten doordringt, zodat wij weten welke verwachting zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is
van Zijn opstanding in de heiligen. Het laatste in deze tekst, mag zo letterlijk vertaald worden.
Opstanding in de heiligen. Christus moet groter worden in ons en wij mogen kleiner worden.
19. en hoe overweldigend(a) groot zijn kracht(b) is aan ons, die geloven(c), naar de werking(d) van
de sterkte(e) zijner macht(f),
a.5235 huperballo, excellent, overweldigend, verreikend
b.1411 dunamis, kracht, macht, beweging
c.4100 pisteuo, geloof hebben, vertrouwen hebben in,
d.1753 energeia, efficientie, werking
e.2904 kratos, sterk, kracht,
f.2479 ischus, krachtdadig, kracht, macht
Het vervolgt dan ook met een grote nadruk op de kracht (dynamiek) die geschonken wordt aan de
gelovigen. Dit alles gebeurt door middel van de werking van Zijn krachtdadige sterkte en kracht. Het
is als het ware dat in overtreffende (excellerende) trap gesproken wordt over kracht. Zowel het begrip
dunamis, kratos als ischus worden in deze tekst gebruikt. Samen met de begrippen exousia, kuriotes
en arche in vs. 21 vormt dit gedeelte in de bijbel de enige plaats waar al begrippen voor kracht zo
gecomprimeerd in één zinsnede samengevoegd worden.
Kijken we kort even naar deze begrippen dan ontdekken wij het volgende:
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Het woord Dunamis komt 120 keer voor in de bijbel en dan meestal in de betekenis is van: kracht
van God. Het heeft daarnaast de betekenis van: kracht, machtig werk, vermogen tot, wonder, macht,
mogelijkheid.
Het kan inhouden:
vermogen tot het doen van wonderen;
morele kracht;
de invloed en macht van rijken en vermogenden;
kracht berustend op legers, machten of geesten.
Het begrip dunamis is niet alleen voorbehouden aan God, maar ook over de machten der duisternis
staat dat zij "dunamis" zijn. (Efez. 6: 12.)
Exousia (exousiazo) komt ook zeer vaak (103) voor en heeft een ander accent. Het betekent o.a.:
Exousia heeft de betekenis:
vermogen tot het maken van keuze;
vrijheid om dingen te doen;
physieke en mentale kracht;
de kracht (autoriteit) tot regeren;
de autoriteit tot het nemen van beslissingen;
een regeerder, een magistraat, de leidende figuur;
de autoriteit van de man over zijn vrouw;
recht van spreken hebben;
de "macht" die een vrouw boven zich moet hebben; (1 Kor. 11:10)
de kroon, het teken van koninklijke waardigheid.
Ook het begrip exousia is herkenbaar in de hiërarchie van de duisternis. In Efez. 6:12 is dit vertaald
met "de wereldbeheersers dezer duisternis."
Andere begrippen nog wat ander uitgewerkt zijn:
Arche wordt 48x gebruikt in o.a. de betekenis van begin, kracht, leidend principe, initiator. (Luk.
20:20)
Kratos heeft de betekenis van machtig, heersen, kracht en macht. 1 Tim. 6:16, "eeuwige kracht",
Hebr. 2:14 "die de "macht" over de zonde had, de duivel, zou onttronen".
Ischus betekent, mogelijkheid, kracht, sterkte. 2 Tess. 1:9 : Deze zullen boeten met een eeuwig
verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij komt, om
op dien dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen
die tot geloof gekomen zijn...
20. die Hij heeft gewrocht(a) in Christus, door Hem uit de doden(b) op te wekken(c) en Hem te
zetten(d) aan zijn rechterhand(e) in de hemelse gewesten(f),
a.1754 energeo, uitwerken, sterk zijn in,
b.3498 nekros, dood, lichamelijke dood
c.1453 egeiro, verzamelen, opwekken
d.2523 kathizo, zetelen, neer zitten
e.848 hautou, naast zichzelf
f.2032 epouranios, boven de lucht, het hemelse
De kracht en de autoriteit waar een christen over mag beschikken heeft een prijs gehad. Die is
uitgewerkt in het proces van sterven en opstaan van de Here Jezus Christus. Maar door Zijn
opstanding uit de lichamelijke dood, Zijn opwekking, is Christus gezet door God naast zichzelf in de
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hemelse regionen.
21. boven alle overheid(a) en macht(b) en kracht(c) en heerschappij(d) en allen naam(e), die
genoemd(f) wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw(g).
a.746 arche, magistratuur, regering
b.1849 exousia, vermogen tot, kracht, authoriteit
c.1411 dunamis, kracht, macht, beweging
d.2963 kuriotes, suprematie, regering, heerschappij
e.3686 onoma, naam,
f.3687 onomazo, benoemen, erkennen
g.3195 mello, verwachten, en 165 aion, tijd, eeuw, eeuwig, doordurend
Alle regeringen, alles wat autoriteit heeft, alles wat de wereld in beweging brengt, alles wat zich
boven anderen verheven heeft en een naam heeft of zal gaan krijgen in de tijden die nog komen.
Paulus lijkt van geen ophouden te weten. Alles wat maar naar autoriteit zweemt wordt genoemd als
zijnde onderworpen aan Christus. Niets wordt uitgesloten. In het uitputtende woordgebruik in deze
lang zin, maakt Paulus opnieuw het faillissement duidelijk van het rijk der duisternis en de openbaring
van de almacht van Jezus Christus. Het vormt tevens de introductie van een belangrijk thema in de
brief: Het leven van de christen in de hemelse gewesten.
22. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld(a) en Hem als hoofd(b) boven al wat is(c),
gegeven(d) aan de gemeente(e),
a.5293 hupotasso, onder gehoorzaamheid stellen
b.2776 kephale, hoofd,
c.5228 huper, boven, superieur 3956 pas, allen, het geheel
d.1325 didomi, geven aan
e.1577 ekklesia, uitgeroepenen, gemeenschap, gemeente
Christus heeft alles onder gehoorzaamheid gesteld en is het hoofd geworden, hij staat boven, geeft
leiding aan, degenen die eruit geroepen zijn. Christus is het Hoofd van de gemeente. Hij leidt Zijn
gemeente, hij voedt de gemeente en onderhoudt haar. Voor Paulus is de geestelijke strijd die
driemaal aan de orde wordt gesteld in deze brief niet een angstige zaak. Het is een
overwiningsproclamatie die uit mag gaan naar alle volkeren en Christus verheerlijkt als de Koning der
gerechtigheid. Steeds weer opnieuw leidt Paulus de gemeente terug naar haar positie in Christus. Hij
vraagt de gemeente ook om werkelijk in alles Christus Heer te doen zijn. Alle aspecten van het leven
worden hierdoor geraakt, niets is voor Hem verborgen, Hij is de Heer die ons leidt in alledaagse
dingen. Christus is oneindig groter dan welke andere macht ter wereld dan ook. Steeds weer opnieuw
komt Paulus ook terug op de relatie tussen Christus en de gemeente. (letterlijk: de eruitgeroepenen,
de gemeenschap)
23. die zijn lichaam(a) is, vervuld(b) met Hem, die alles(c) in allen(d) volmaakt(e).
a.4983 soma, lichaam
b.4138 pleroma, vervullen, vervolmaken,
c.3956 pas, allen, het geheel
d.1722 en, in 3956 pas, allen, het geheel
e.4137 pleroo, verzadigen, volmaken, volstoppen
Want de gemeente is het Lichaam van Christus. Hij is het hoofd en vanuit het zenuwcentrum komen
de signalen en de instructies voor het handelen van het Lichaam. Het hele wezen van de gemeente
moet vervuld zijn met Christus. Pleroma zegt ons het verzadigd worden, het vol zijn, het als het ware
volgestopt zijn, opgerekt worden met Christus. Paulus refereert ook in andere gedeelten aan het
groeiproces voor de gelovigen. Van groot belang is dat in alle delen van het Lichaam Christus
herkenbaar is. Steeds weer opnieuw is het referentiepunt voor de gemeente: Jezus Christus.
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Verwerking
Het gebed dat Paulus bidt in dit gedeelte is van een buitengewone kracht en indrukwekkend door haar
lofprijzing. Onderstaand is het in een parafrase-vorm weergegeven.
"Ik bid dat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van alle heerlijkheid en luister, u geeft de
Geest én van wijsheid én van openbaring, om Hem te kennen zoals Hij is, dat het licht van Zijn
Heilige Geest in uw diepste gedachten schijnt, zodat u weet op welke wijze Zijn uitnodiging u hoop
geeft, hoe heerlijk is Zijn opstanding in uw leven en hoe verreikend is de consequentie van zijn
dynamische kracht in ons leven, wanneer we geloven in de krachtige werking van Zijn gezag, die Hij
heeft uitgewerkt in Christus, door hem uit de lichamelijke dood op te wekken en Hem naast Zichzelf
te plaatsen in de hemelse gewesten, boven alles wat autoriteit heeft, alles wat de wereld in beweging
brengt, als wat zich boven anderen verheven heeft en een naam heeft of zal gaan krijgen in de tijden
die nog gaan komen. Want Hij heeft alles onder gehoorzaamheid gesteld, en Hem als hoofd boven
alles wat er is gegeven aan de gemeente, want dat is Zijn Lichaam, totaal vervuld van Hem, die alles
in alle leden vervolmaakt."

Vragen
Om een dieper inzicht te krijgen in dit gedeelte is het goed om ook u zelf de volgende vragen te
stellen:
1. In vers 3-6 lezen we er over dat God ons uitgekozen heeft, Zijn gaven aan ons geeft en wat Zijn
doel met ons leven is. Geef voor u zelf antwoord op de volgende vragen:
a. Ervaar ik dat God ook mij uitgekozen (eruitgeroepen) heeft?
b. Welke gaven heb ik van God ontvangen?

c. Wat is Gods doel met mijn leven.
2. In de verzen 7-14 lezen we over het werk van God in de verlossing van de mens van de zonde.
a. Welke bijdrage werd geleverd door: - de Vader

- de Zoon - de Heilige Geest?

b. Wat is onze reactie daarin op het werk van God?
3. In de vs. 15-23 bidt Paulus voor de gemeente. Bovenstaand is dat in parafrase-vorm weergegeven.
Schrijf aan de hand van dit gedeelte een gebed uit voor een andere christen, of gemeente. Bidt dit
ook door voor u zelf! Wat leert u daar van?
4. Als we de beschrijving lezen van de kracht en de autoriteit die aan Christus gegeven is,
beantwoordt dit dan aan ons beeld van God? Is ons beeld van God groot genoeg? Zo nee, hoe kunnen
we dit beeld van God duidelijker ontdekken, waardoor wij Hem "recht" kennen?
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