Saret - Efeziërs hoofdstuk 3

Efeziërs 3: 1-21
Opbouw
Dit hoofdstuk is het laatste stuk van het meer leerstellige gedeelte. Het valt uiteen in drie gedeelten:
vs. 1-13 Het geheimenis bekendmaken;
vs. 14-17a Houdt moed, Christus maakt zich een woning in uw leven;
vs. 17a-21 Lofprijzing op de grootheid(volheid) Gods.
De twee laatste gedeelten zouden ook samengevat kunnen worden omdat zij tezamen het gebed
vormen wat Paulus in zijn gevangenschap voor de gemeente bidt. In de Efeze-brief is dit het tweede
gebed. (De eerste vindt u in Efeze 1: 15-23)Thema's in dit gedeelte vormen, rentmeesterschap, het
plan van God, hemelse gewesten, vaderschap en liefde.

Exegese
1. Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille(a) van Christus Jezus voor u, heidenen(b) in
gevangenschap(c) ben;
a.5484 charin, omdat, ter bescherming van
b. 1484 ethnos, heiden, niet-jood, natie, mensen
c. 1198 desmios, gevangene
Paulus verbindt zijn omstandigheden niet aan de moeilijkheden waarin hij verkeert, maar weet zich
geborgen in de handen van God. Hij is dan ook geen gevangene van de keizer van Rome, maar is een
gevangene van Christus Jezus. Het lijden dat hij daarin heeft, doet hij voor Christus. Maar hij is ook
gevangene voor de heidenen. Hij beseft dat juist omdat hij het evangelie aan de heidenen bracht de
Joden hem hebben laten gearresteerd. We zagen in het vorige hoofdstuk hoe sterk die scheiding was
tussen Jood en heiden.
2.- gij hebt immers gehoord van de bediening(a) door Gods genade die mij met het oog op(b) u
gegeven;
a. 3622 oikonomia, rentmeesterschap
b. 3754 hoti, wat u betreft
Paulus weet dat hij geroepen is voor de bediening van de verkondiging van het Evangelie aan de
heidenen. Het woord voor bediening hier gebruikt is oikonomia, rentmeesterschap. Het duidt op het
beheer van een huishouden of van huishoudelijke zaken, het ziet op het beheer van andermans
eigendommen, de administratie daarvan en de verdeling daarvan. In het woord oikonomia, herkennen
we ook het begrip economie. Oorspronkelijk was een rentmeester een slaaf die het beheer voerde
over het huis, het huispersoneel en de bijbehorende eigendommen. In Gen. 43:16 wordt gesproken
over de huisbestuurder van Jozef. Luc. 12:42, en 16:204 alsmede Gal. 4:2 laten ons iets zien over
rentmeesterschap door slaven. In het NT wordt het beeld van de rentmeester ook gebruikt voor de
apostelen, (1 Kor. 4:1), de opzieners (Tit. 1:7), alsmede voor iedere christen(1 Petr. 4:10). Voor
Paulus betekende rentmeesterschap veel meer dan alleen maar het beheer van (materiële)
bezittingen. Het was vooral het beheer van de openbaring van het geheimenis van het evangelie van
genade. In Efez.3:9 komt hij er daarom op terug. Col 1:25 verwijst daar ook naar. De eenzijdige
nadruk in onze tijd op rentmeesterschap als het beheer van materiële zaken is hoewel bijbels, toch
eenzijdig. Vanaf het begin van de schepping heeft God de opdracht gegeven aan de mensen om de
aarde te beheren. Maar we moeten goed beseffen dat dit primair een geestelijke betekenis heeft en
secundair een materiële. Adam moest de aarde vervullen en onderwerpen (Gen. 1:28) Gezien de daar
op volgende confrontatie met het rijk der duisternis, zien we ook welke betekenis dit onderwerpen
heeft gehad.
Voor alles ging het Paulus om het beheer van de verkondiging van het evangelie van Christus.
Daarom mogen we onderzoek doen naar de effectiviteit van de verkondiging. Kijken we nog even wat
beter naar rentmeesterschap dan zijn de volgende kenmerken te noemen:
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vertrouwen
bevoegdheid
aansprakelijk
verantwoordelijk
Van Paulus is bekend dat hij systematisch werkte, schreef en preekte. Daarnaast was hij toegewijd
efficiënt in zijn aanpak van pastorale zorg. Maar zijn prioriteit was de openbaring van het geheimenis.
Deze bediening heeft hij nauwkeurig voltooid (ook in Efeze) blijkt uit enkele andere plaatsen:
Hand.20:18-21 Gij weet, hoe ik van de eerste dag aan, dat ik in Asia voet aan wal zette, al dien tijd
onder u verkeerd heb, dienende de Here met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen, die mij
overkwamen door de aanslagen der Joden; hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u
te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, Joden en Grieken betuigende zich te
bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus Christus.
Hand.20:31 Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder
afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.
1 Cor. 9:19 Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er
zoveel mogelijk te winnen.
2 Cor. 2:4 Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven,
niet opdat gij bedroefd zoudt worden, maar opdat gij de liefde zoudt kennen, die ik in overvloedige
mate voor u koester.
1 Col. 1:25 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening (rentmeesterschap) die mij door
God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het
geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan de
heiligen.
1 Tess. 2:9 Want gij herinnert u, broeders, onze moeite en inspanning. Terwijl wij nacht en dag
werkten, om niemand uwer lastig te vallen, hebben wij het evangelie van God gepredikt.
1 Tess.3:10 Nacht en dag bidden wij vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog
aan uw geloof ontbreekt.
3. dat mij door openbaring(a) het geheimenis (b) bekend gemaakt is, gelijk ik boven in het kort
daarvan schreef(c).
a. 602 apokalupsis, onthulling, bekendmaking
b. 3466 musterion, mysterie, geheim
c. 4270 prographo, verkondigen, beschrijven
We zagen reeds dat de kern van de verantwoordelijkheid van Paulus is bekend maken het geheimenis
van Gods genade. Aangevuld wordt dat dit hem geopenbaard is. Het woord hier gebruikt duidt op
onthulling en openbaring. Paulus schrijft over deze openbaring in 2 Cor. 11:30 tot 12:10. Paulus was
bijzonder goed ingevoerd in het Joodse denken over de komende Messias. Toch wijst hij deze kennis
af. (Phil. 3:5-11) Toch is er voor Paulus geen tegenstelling tussen kennis die geopenbaard is en die uit
de Schrift is. (Hand 18:28 : Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees uit de
Schriften, dat Jezus de Christus is.)
De openbaring van het geheimenis waar hij reeds eerder over schreef vinden wij in Efez. 1:9-14. Vier
keer wordt gesproken in dit hoofdstuk over het geheimenis. (vs. 3, 5, 6,9). Centraal staat daar in het
evangelie van genade dor Jezus Christus. Steeds weer opnieuw stelt Paulus Christus centraal.
We moeten ons voorstellen dat Paulus deze openbaring kreeg zeer waarschijnlijk in het begin van zijn
bediening. In deze beginfase, lijken er aanwijzingen te zijn dat Paulus voor een periode van 13-14
jaar na zijn bekering niet direct de Evangelie-verkondiging heeft opgepakt. God wil vaak deze
perioden gebruiken voor openbaring, maar ook voor het persoonlijk onderwijzen en tuchtigen door de
Heilige Geest.
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4. Daarnaar kunt gij bij het lezen(a) u een begrip(b) vormen van mijn inzicht(c) in het geheimenis
van Christus,
a. 314 aganinosko, om het weer te weten
b. 4907 sunesis, kennis, verstand, samengevoegd
c. 3593 noieo, waarnemen, begrijpen, samenvatten
Deze openbaring die Paulus ten deel is gevallen behoeft niet herhaalt te worden in elke gelovige,
maar kan begrepen worden uit de brieven van Paulus en de andere NT-boeken. Vele christenen
zoeken naar openbaringskennis, maar vergeten de kaders van het Woord van God. Wanneer Paulus
spreek over profetieën, dan wijst hij ook op de noodzaak deze te toetsen. In dit verband leren wij een
heel belangrijk principe rond openbaring door Gods Geest, nml. Goddelijke openbaring stelt Christus
centraal!
5. dat ten tijde van vroegere geslachten(a) niet bekend is geworden aan de kinderen(b) der mensen,
zoals het nu door den Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen(c) en profeten(d):
a. 1074 genea, generatie, tijd, natie, leeftijd
b. 5207 huios, kind, zoon,
c. 652 apostolos, ambassadeur van het geloof, boodschapper
d. 4396 prophetes, profeet, geïnspireerde spreker, voorspeller
Gewezen wordt op de openbaring van Christus die verborgen was gebleven in God (vs. 9). Het grote
geheim daarin wordt in de volgende verzen uitgewerkt. Verwezen wordt naar Efez. 2:20, waar
gesproken wordt over het fundament wat gelegd wordt door apostelen en profeten. Elke gezonde
gemeente is gebouwd op de fundamentele uitgangspunten van het apostolisch onderwijs en de door
de profeten aangegeven richting. Heel belangrijk is dus dat de openbaring van dit geheimenis, we
zagen reeds bij Efez. 1: 9 dat er meerdere geheimenissen zijn, duidelijk maakt dat God een plan heeft
voor de gehele mensheid. Jood en heiden zijn in dat plan besloten.
6. (dit geheimenis), dat de heidenen(a) mede-erfgenamen(b) zijn, medeleden(c) en
medegenoten(d) van de belofte(e) in Christus Jezus door het evangelie,
a. 1484 ethnos, heidenen, niet-joden, natie, mensen
b. 4789 sugkleronomos, deelnemer in het bezit
c. 4954 sussomos, mede-broeders in het lichaam
d. 4830 summetochos, deelgenoot
e. 1860 epaggelia, boodschap, mededeling, belofte
Om te benadrukken hoezeer er sprake is van gelijkwaardigheid tussen heidenen en Joden gebruikt
Paulus hier drie sterke vormen:
mede-erfgenamen,
medebroeders (delen van het zelfde Lichaam) en
deelgenoten.
In het gehele OT zijn er maar enkele kleine aanwijzingen dat Gods plan breder zou zijn dan alleen
Israël. Jacobus verwijst er naar in Hand. 15:15, waarin hij citeert Amos 9:11,12:
"Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is
ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar wederoprichten, opdat het overige deel der mensen
de Here zoeke, en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze
dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn."
7. waarvan ik een dienaar(a) geworden ben naar de genadegave(b) Gods, die mij geschonken is naar
de werking zijner kracht(d).
a. 1249 diakonos, diaken, voorganger, dienaar, onderwijzer
b. 5484 charis, goedgunstig, aangenaam
c. 1431 dorea, gift, gratificatie
d. 1753/1411 energeia/dunamis, krachten, kracht
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Paulus durfde zichzelf een dienaar (een diakonos) te noemen door de genadegave die Hem
geschonken is. door de werking van de dynamische kracht van de Heilige Geest. Paulus zag zichzelf
enerzijds als dienaar van het evangelie (de wereldwijde boodschap) en anderzijds als dienaar van de
gemeente(n) (Coll. 1:23,25)
8. Mij, verreweg den geringste(a) van alle heiligen(b), is deze genade te beurt gevallen (c), aan den
heidenen den onnaspeurlijke(d) rijkdom(e) van Christus te verkondigen,
a. 1647 elachistoleros, de mindere
b. 40 hagios, heilig, heilige, zonder schuld
c. 1325 didomi ontvangen uit de hand van
d. 421 anexichniastos, niet na te gaan
e. 4149 ploutos, volheid, van waarde, bezittingen, overvloed
Paulus ziet zichzelf, vanwege zijn oorspronkelijke vervolging van de christenen, als een mindere
heilige dan de andere christenen. Toch is het juist een bewijs van de genade dat hij het Evangelie
mag brengen aan de heidenen. Dit Evangelie is onbeschrijflijk rijk in haar genade voor alle mensen
door Christus die gekomen is om de wereld (kosmos) te verzoenen met de Vader.
9. en in het licht(a) te stellen (wat) de be-diening(b) van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen
her verborgen(c) is gebleven in God, den Schepper van alle dingen,
a. 5461 photizo, in het licht brengen, transparant maken
b. 2842 Koinonia, partnerschap, gemeenschap
c. 613 apakrupto, buiten beeld gehouden
God heeft Zijn plan verborgen gehouden in Zichzelf. Gods doel in de geschiedenis van de wereld en de
mens is het vormen van een bruid voor Zijn Zoon, Jezus Christus. Er was een plan van God, wat
verborgen is gebleven in God. Een plan wat al genoemd wordt in het Paradijs, waar de mens
verdreven werd vanwege de zonde. God heeft een plan en voert het uit, maar het is een plan wat
verborgen is en wat door de verkondiging van het evangelie transparant gaat worden, wat zichtbaar
gaat worden, waar inzicht in komt. Dit plan was dus verborgen in God, maar dat betekende dus dat
het ook verborgen was voor de engelen. Gods plan is verborgen voor de goede engelen en de kwade
engelen, de demonen. Dit brengt ons bij de geweldige plaats die de mens in neemt in het plan van
God. Als we zien dat in het plan van God allerlei passages opgenomen zijn, die onbekend zijn voor de
engelen, dan geeft dat ons een geweldige plaats als gemeente. Gods Geest wil zaken met ons doen,
die wanneer de engelen dit zien gebeuren, zij uitbarsten in grote vreugde. Na de pinksterdag is er een
nieuwe fase aangebroken in de openbaring van Gods plan.
1 Petr. 1:12 zegt dat engelen zelfs begeren een blik te slaan in de dingen die verkondigd worden door
mensen die door de Heilige Geest het Evangelie brengen. Dit punt heeft twee aspecten, nml het goede
nieuws is verborgen voor de goede engelen en de kwade engelen. Engelen zijn dienende geesten, die
voor de troon van God staan om Hem op Zijn wenken te bedienen. Toch is ook voor hen het
geheimenis verborgen gehouden. Engelen hebben ook een dienende functie naar mensen toe. Het
gaat te ver om daar nu over te spreken, maar de bijbel laat het zien. Van de engelen staat ook dat zij
zich verheugen wanneer er één zondaar tot bekering komt. (Luk 15:10). Dit betekent dat engelen zich
verheugen over het werk van Gods Geest in en door mensen heen. Het betekent ook dat engelen in
feite buitengewoon nieuwsgierig zijn naar wat mensen gaan doen op inspiratie van de Geest. Want de
mens heeft een voorsprong op de kennis van God door het werk van Gods Geest. Daarom kan de
gemeente de veelkleurige wijsheid Gods openbaren. Helaas vertaalt het NBG deze tekst niet zo
correct en behoort men deze tekst te lezen zoals de SV dit aangeeft: "Welke alle dingen geschapen
heeft door Jezus Christus;" Door dit correct te vertalen geven we ook het belang van het "zoonschap"
van Christus aan. Hij was betrokken in het scheppingswerk.
10. opdat thans door middel van de gemeente(a) aan de overheden(b) en de machten(c) in de
hemelse gewesten(d) de veelkleurige (e) wijsheid(f) Gods bekend(g) zou worden,
a. 1577 Ekklessia, de er uitgeroepene
b. 746 arche, begin, magistraat
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c. 1849 exousia, macht, gezag, autoriteit
d. 2032 epouranios, hemelse
e. 4182 polupoikilos, zeer gevarieerd, veelkleurig, veelvoudig
f. 4678 sophia, wijs, breed en vol van intelligentie
g. 3568 gnorizo, verklaren, bekendmaken, begrijpelijk maken
In de Efeze brief wordt op vijf plaatsen gesproken over de hemelse gewesten. In het Grieks wordt het
woord "epouranios" gebruikt. Dit duidt dus op: het hemelse, de heavenly's zegt het engels, het wijst
op de hemelse sferen, het bovenhemelse, het hemelse heiligdom. Soms duidt het ook de hemelse
oorsprong aan of de hemelse natuur van iets. De plaats van de hemelse gewesten wordt algemeen
gezien als de regionen waar God woont en de engelen. Door op vijf plaatsen iets over ons leven te
zeggen in de hemelse gewesten biedt Paulus een duidelijk inzicht in wat dit betekent voor de
gelovige. Kijken we eerst naar de tekstplaatsen:
De vijf plaatsen in de brief aan de Efeziërs zijn:
1:3
Gezegend (= geprezen) zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei
geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus;
1:20
..die Hij gewrocht heeft in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten
aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten;
2:6 En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in
Christus Jezus;
3:10
opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse
gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden;
6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden , tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse
gewesten.
Dit betekent voor ons dat in de hemelse gewesten:
1. wij in Christus gezegend zijn met vele zegeningen;
2. Christus die uit de doden opgewekt door de kracht Gods daar is gezet aan Zijn rechterhand;
3. wij in en met Christus daar gezeten zijn;
4. wij de veelvoudige en veelkleurige wijsheid Gods bekend mogen maken aan de machten en
overheden (d.w.z. zowel aan de goede als aan de kwade engelen);
5. wij een strijd hebben te voeren tegen de kwade machten en overheden.
Uitsluitend in de Efeze-brief wordt het woord epouranios vertaald met "hemelse gewesten". Andere
plaatsen waar dit woord gebruikt wordt zijn:
Matth 18:35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader (die in de hemelse gewesten is) u doen, indien gij niet,
een ieder zijn broeder van harte vergeeft.
Joh. 3:12 Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij
geloven, wanneer Ik u van het hemelse (de hemelse gewesten) spreek.
1 Cor. 15:40 Er zijn hemelse (uit de hemelse gewesten) lichamen en aardse lichamen, maar de glans
der hemelse (uit de hemelse gewesten) is anders dan die der aardse.
1 Cor. 15:48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse (uit de hemelse
gewesten) is, zijn ook de hemelsen(uit de hemelse gewesten). En gelijk wij het beeld van de
stoffelijke gedragen hebben zo zullen wij het beeld van de hemelse(uit de hemelse gewesten) dragen.
Phil. 2:10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel (de
hemelse gewesten) en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden: Jezus
Christus is Here, tot eer van God, de Vader.
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2 Tim 4:18 De HERE zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels (in de
hemelse gewesten) Koninkrijk brengen.
Hebr. 3:1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping (in de hemelse gewesten),
richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus, die getrouw is,
Hebr. 6:4 Want het is onmogelijk, degene, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave (uit
de hemelse gewesten) genoten hebben en deel gekregen aan de Heilige Geest, en het goede woord
Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna opnieuw afgevallen zijn,
weder opnieuw tot bekering te brengen.
Hebr. 8:5
Deze verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse (de
hemelse gewesten), blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel gereed zou
maken.
Hebr. 9:23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd
worden, maar de hemelse dingen (hemelse gewesten) zelf met betere offeranden dan deze.
Hebr. 11:16 ..maar nu verlangen zij naar een beter, dat is hemels (de hemelse gewesten)
vaderland.
Hebr. 12:22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse
(de hemelse gewesten) Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en
plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, (hemelse gewesten)
Derek Prince gelooft dat tussen de "derde hemel" en onze zichtbare wereld een koninkrijk van satan
is, wat de "tweede" hemel zou zijn. duidelijk is dat er een meervoudigheid is in het aantal hemelen,
en dat er minstens drie zijn. (zie: Vijanden die tegenover ons staan, pag. 20-27)
Het is nu de tijd van de gemeente zagen wij in het plan van God. Engelen volgen met toenemende
verbazing en vreugde de ontwikkelingen in de gemeente. Het is nu de tijd, waarin de gemeente
"sophia", de brede en diepe kennis van zaken, gepaard aan een grote mate van intelligentie, over God
gaat openbaren. In ons tekstgedeelte wordt het duidelijk, al sprak Paulus hier eerder over in efez.
2:7, waar staat: om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen, naar
(zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Gods verlangen is dat de gemeente zijn
overweldigdende rijkdom zijn genade, de veelkleurige wijsheid, bekend maakt in de hemelse
gewesten. Dat heeft twee uitwerkingen:
De engelen verheugen zich bovenmate, de engelen van God zullen bij het zien van de
ontwikkelingen in de Gemeente zich verheugen over God en Hem groot maken, vanwege Zijn
wijsheid.
De demonen zullen, waar ze de verdere ontwikkeling gaan herkennen van het plan van God in
woede ontsteken en trachten de uitvoering van de plannen stuk te laten lopen door christenen
te verleiden tot dwaasheid en onbezonnenheid.
Vele christenen weten niet wat ze aan moeten met de wijsheid Gods. Er zijn zelfs christenen die
vijandig zijn komen te staan t.o.v. het verstand, onze intelligentie, en menen dat Goddelijke wijsheid
verward mag worden met dwaasheid. Zij verwijzen dan naar teksten zoals in 1 Cor. 1:25, waar staat:
Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
Het is afschuwelijk wanneer christenen dwaas handelen. Satan heeft ook een speciale vijfde colonne
ingezet onder de christenen om hun te verleiden tot dwaasheden. Want laten we eerlijk zijn, vele
christenen zijn eerder bekend vanwege hun dwaze en onverstandige handelwijze, dan van het
openbaren van Gods veelkleurige wijsheid. Geen wonder dat vele christenen in plaats van een leven
wat doel, betekenis en zin heeft, een uitstraling hebben die als een soort grauwsluier over over hen
ligt. Het is afschuwelijk om te zien dat vele christenen, na hun bekering vervallen in een angstig
leven, waarin alle dynamiek verloren lijkt te zijn en waar geen glans meer over ligt. Het is
kaalgevreten en van alle kleur ontdaan.
Hoe kunnen we nu de wijsheid van God herkennen? In deze studie noem ik enkele aspecten, maar
echt uitwerken voert te ver:
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De veelvoudige en veelkleurige wijsheid van God wordt zichtbaar in o.a. de volgende aspecten:
1. Vreugde (Spr. 15:20) Een wijs zoon verheugt den vader
2. Goede vruchten (Jac. 3:17) Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens
vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en
ongeveinsd.
3. Universeel (Spr. 3:19) de Here heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de
hemelen vastgesteld,
4. De schepping ( Job 38:4-7) vs 4: Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte: Terwijl de
morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?
5. Vrees voor God (Spr. 9:10) De vreze des Heren is het begin der wijsheid, en het kennen van
den Hoogheilige is verstand.
6. Kracht (Dan 2:20)Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem
behoort de wijsheid en de kracht!
7. Christus (1 Cor 1:24) maar voor hen, die geroepen zijn, Joden, zowel als Grieken, (prediken
wij) Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods.
Een voorbeeld waarin wij dit sterk uitgewerkt zien in het Nieuwe Testament is Stephanus, wanneer hij
zich verdedigt tegenover de joodse Raad en een briljante verdedingsrede houdt.
11. naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onzen Here, heeft uitgevoerd,
a. 165 aion prothesis, eeuwige intentie, eeuwig doeleind
b. 2962 Kurios, Heer, de bezitter/gebruiker van een goed
c. 2596 poieho, uitvoeren, in werking stellen
Gods plan was er van eeuwigheid af. voor de grondlegging van de wereld had God reeds in gedachten
gehad de vorming van een bruid voor Zijn Zoon. We zien ook hier Christus terugkomen als Heer, de
titel, waarmee dienaren of onderdanen hun eigenaar of vorst groeten.
12. in wien wij de vrijmoedigheid en den toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.
a. 3954 parrhesia, frank en vrij, vrijmoedig, met overtuiging
b. 4318 prosagose, permissie om binnen te treden
c. 4006 pepoithesis, vertrouwen stellen in,
d. 4102 pistis, verzekering, geloof, vertrouwen
Wij hebben een vrije toegang tot God. We mogen vrijmoedig binnen komen. Helaas zijn nog te veel
christenen angstig in hun toenadering tot God. Maar door de vergeving ontvangen in Christus mogen
we zonder vlek en zonder rimpel zijn. Wij hebben permissie om binnen te treden. Zoals onze kinderen
altijd bij hun ouders terecht kunnen, zo kunnen ook wij altijd terecht bij God. Dit laatste is geen
vrijbrief voor een losbandige levensstijl, of een te familiaire benadering van God, zoals we soms wel
eens meemaken. Christus is Heer, Hij is koning en wij zijn Zijn discipelen.

13. Daarom verzoek ik u met aandrang, den moed niet op te geven bij mijn verdrukking om uwentwil,
want die zijn een eer voor u.
a. 154 aiteo, vragen, verlangen uitspreken
b. 1573 akkakeo, zwak te worden, moed op te geven
c. 2347 thlipsis, vervolging, verdrukking, last, druk
d. 1391 doxa, eer, heerlijkheid
Paulus roept de broeders en zusters in Efeze op de moed niet te laten zakken. We kiezen er voor om
sterk te zijn of zwak te worden in ons geloof. Vele christenen worden bang als ze horen over
vervolging, of verdrukking, maar Paulus laat zien, dat hij hen serieus neemt. Hij laat zien, dat de
boodschap die hij gebracht heeft, het waard is om voor te lijden. De mensen in Efeze hebben niet
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zomaar een boodschap aangenomen, maar één die het waard is om te volgen en je leven voor te
geven. Als Paulus toe zou geven aan de druk om Christus te verloochenen, dan zou hij op grote
afstand de mensen in Efeze te schande maken. Maar nu is wat hij doet, een geweldige bevestiging dat
hij staat in de waarheid, maar het bemoedigd de mensen in Efeze ook.
14. Om die reden(a) buig(b) ik mijn knieën voor den Vader(c),
a. 5484 charin, om deze zaak
b. 2578 kampto, zich buigen in eerbetoon
c. 3962 pater, Vader, vader
Paulus begint zijn gebed met het vertrouwde gegeven dat hij zich wend tot de Vader. Blijkbaar doet
hij dat in een geknielde houding. De gebedshouding die een zich buigen in eerbetoon inhoudt. Andere
gebedshouding zijn liggen op het aangezicht, staand met geheven handen (de priesterlijke houding
onder de joden), het lopend bidden (de gebedswandeling) en het zittend bidden met gesloten ogen en
gevouwen handen (oud-germaanse houding)
15 naar wie alle geslacht(a) in de hemelen(b) en op de aarde(c) genoemd(d) wordt, opdat Hij u
geve(e),
a. 3965 patria, gezin, vaderschap, afstamming
b. 3772 ouranos, hemel, lucht
c. 1093 ge, aarde, land, wereld, aards
d. 3687 onomazo, naam, roep, naamgevinge. 5213 didomi, geven, garanderen, overdragen
Prof. Brouwer vertaalt Efez. 3:15 met: "van wie alle vaderschap in de hemelen en op de aarde wordt
afgeleid". Onze afstamming is uit God. Als onze Vader is Hij de oorsprong en Schepper van alle
dingen. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We lezen daarover in Gen. 1 en Ps. 8.
Moeilijker wordt het wanneer gesproken wordt over dat de mens god zou zijn. Helaas beweren velen
dat de mens een (kleine) god is. Met name de Woord van Geloof-beweging legt hier de nadruk op. We
dienen hier buitengewoon voorzichtig mee te zijn. We krijgen deel aan de goddelijke natuur, stelt 2
Petrus 1:4. Een nauwkeurige observatie geeft aan dat wat betreft ons leven in moreel opzicht we
overgezet worden van het bederf van deze wereld naar het karakter van God. Jezus noemt in Joh.
10:34 dat de bijbel gezegd heeft "Gij zijt goden". Daarbij citeert Hij Psalm 82:6. Onderzoeken wij dat
ook nauwkeurig dan blijkt dat het hier gaat om een oordeel van God over mensen die zich rechters
noemen en daarmee ook goddelijk gezag uitoefenen. Uit het vervolg van dit vers blijkt dan dat deze
mensen geen goden zijn, omdat ze zullen sterven. Het kenmerk van God is dat Hij geen mens is (Hos.
11:9) en dat Hij onvergelijkbaar is met de mens (Exod. 9:14). Kijken we naar enkele andere aspecten
van de Godheid dan zien we dat de mens daar op geen enkele wijze aan voldoet: bestaande in
zichzelf, eeuwigheid, absolute soevereiniteit, alomtegenwoordigheid, onveranderlijkheid,
alwetendheid.
Kijken we nog wat verder naar Hand. 17: 24-32, dan lezen we daar dat wij van Gods geslacht zijn.
Onze oorsprong is in God. Wanneer echter dit gedeelte goed gelezen wordt, dan is het duidelijk dat
Paulus dit noemt om het onlogische van de beeldendienst aan te tonen, omdat zij overduidelijk dode
voorwerpen zijn en daardoor al loochenen dat de mens erop zou lijken. Wanneer de mens een god zou
zijn, dan was de vraag die satan stelde aan Eva ook gemakkelijker te beantwoorden geweest.
Paulus bidt dat God gaat geven aan de Efeziërs enkele zaken. Het woord didomi geeft hier aan dat
Paulus niet twijfelt aan wat God doet, als Hij het wil. Het garandeert dat God Zijn woord zal
bevestigen.
16. naar den rijkdom(a) zijner heerlijkheid, met kracht(b) gesterkt(c) te worden door zijn Geest in
den inwendigen(d) mens,
a. 4149 ploutos, rijkdom, overvloed
b. 1411 dunamis, kracht, machtig werk
c. 2901 krataioo, sterk groeien, sterk zijn, moed betonen
d. 2080 eso, innerlijk, van binnen
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Paulus herhaalt hier de woorden van Efez. 1:7, waar hij ook spreekt over de overvloedige rijkdom
zijner heerlijkheid. Het verlangen van Paulus is dat de Efeziërs groeien in kracht in de innerlijke mens
door de Heilige Geest. Zij moeten sterk worden in de Geest. Dit gebed van Paulus is ook verhoord. We
lezen in Openb. 2:1-7 de brief van Christus aan de gemeente in Efeze. "ik weet uw erken en
inspanning en uw volharding...". Grote en nadrukkelijke complimenten van Christus aan deze
gemeente.
17. opdat Christus door(a) het geloof(b) in uw harten(c) woning make. Geworteld(d) en gegrond(e) in
de liefde(f),
a. 1223 dia, door, door middel van
b. 4102 pistis, geloof, verzekering, vertrouwen
c. 2588 kardia, hart (fysiek / geestelijk)
d. 4492 rhizoo, geworteld, vaststaand, opgericht
e. 2311 themelioo, gefundeerd, gebouwd op een fundament
f. 26 agape, opofferende liefde
Door middel van geloof kan Christus in het hart van de Efeziërs woning maken. Dan komt Paulus toe
aan zijn grote verlangen voor de Efeziërs: geworteld, vaststaand te zijn in opofferende liefde als het
fundament van de gemeenschap waartoe ze behoren.
18 zult gij dan, samen(a) met alle heiligen, in staat(b) zijn te vatten(c), hoe groot de breedte(d) en
lengte(e) en hoogte(f) en diepte(g) is,
a. 3956 pas, allen, iedereen
b. 1840 exischuo, in staat, zeer bijzonder in staat
c. 2638 katalambano, bezit te nemen,
d. 4114 platos, breedte, suggereerd grote uitgestrektheid
e. 3372 mekos, lengte
f. 899 bathos, diepte, diep
g. 5311 hupsos, hoogte, hoog, op grote hoogte
Samen, met alle heiligen, dus niet alleen de eigen groep, zullen ze in staat zijn om in bezit te nemen,
de grote uitgestrektheid, de lengte, de diepte en de grote hoogte van de liefde van Christus. Dit
gedeelte behoedt ons voor een inperking en afgrenzing van Gods liefde. Het verzekert ons er van dat
Gods liefde breed en door haar lengte duurt het voor altijd. Door haar hoogte brengt het ons in de
tegenwoordigheid van God en omdat het diepte heeft, kan het iedereen ontmoeten zelfs in de
grootste depressie of moeilijkheden. (Psalm 139).
19. en te kennen(a) de liefde(b) van Christus, die de kennis(c) te boven gaat, opdat gij vervuld(d)
wordt tot alle volheid Gods(e).
a. 1097 ginosko, kennen, waarnemen, begrijpen
b. 26 agapa, opofferende liefde
c. 1108 gnosis, kennis, wetenschap
d. 4137 pleroo, vervuld, vol zijn van, vullen
e. 4138 pleroma, volheid, vol, vervullende
Door de opofferende liefde van Christus enigszins te begrijpen, beseffen we ook dat dit de gnosis te
boven gaat. Paulus laat zien dat boven de ten ongerechte zogenoemde kennis (1 Tim. 6:20) de liefde
gaat. Kennis maakt opgeblazen, maar liefde sticht. (1 Cor 8:1) Hier keert hij zich tegen de eerste
opkomst van de gnostiek, die een kunstmatige scheiding creëerde tussen de boven en ondernatuur.
De gnostiek zocht naar volheid en begaf zich in mysteriën. Daarom is het dat Paulus ook aan geeft dat
door kennis die volheid nooit verworven zou kunnen worden, maar door liefde! Opmerkelijk is juist
dat bij groepen die zich beroemen op hun "openbaringskennis" de liefde niet altijd gevonden wordt.
Hoogmoed mist men er zelden. Gods mysterie is hier geopenbaard: Liefde!
20. Hem nu, die blijkens de kracht(a), welke in ons werkt(b), bij machte(c) is oneindig(d) veel meer
te doen dan wij bidden(e) of beseffen(f),
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a. 1411 dunamis, kracht, machtig werk
b. 1754 energeo, werken, kracht voort brengen
c. 1410 dunamai, kracht hebben tot, in staat zijn tot
d. 5228/4053 superieur, buitengewoon, zeer opmerkelijk
e. 154 aiteo, vragen, bedelen, verlangen, informeren
f. 3539 noieo, begrijpen, denken, waarnemen
Nu gaat aan het eind van dit gebed de lofprijzing op Christus ingezet worden. De kracht die in ons
kracht voortbrengt, maakt ons duidelijk dat Hij op zeer opmerkelijke wijze veel meer kan doen, dan
wij vragen, begrijpen of waarnemen.

a. 1577 ekklesia, kerk, vergadering
b. 1074 genea, generaties, tijden, eeuwen, naties
c. 165 aion, altijd, wereld, eeuw, eeuwig, periode
God komt toe heerlijkheid in de vergadering van de gelovigen en in Christus Jezus tot in alle
generaties van eeuw tot eeuw. Amen. Het is duidelijk dat Paulus een zeer glorieus perspectief bidt
voor de mensen in Efeze. Centraal staat daarin de liefde. De agapé-liefde is de opofferende liefde.
Daarom wordt de gemeente van Efeze ook zo zwaar geoordeeld op het punt van de eerste liefde. Zij
worden geoordeeld op het feit dat ze de opofferende liefde niet op de eerste plaats gesteld hebben,
maar hun inspanning voor de waarheid. Zij haten de Nicolaieten en ze beproeven de apostelen, die
leugenaars bleken te zijn. Maar toch was het werkelijke probleem dat ze geen opofferende liefde als
eerste prioriteit stelden.

Verwerking
Stel u zelf de volgende vragen bij het lezen van dit hoofdstuk:

1. Wat is de enige opdracht die Paulus in dit hoofdstuk aan de Efeziërs geeft?
2. Geef op basis van de verzen 1-13 een taakomschrijving van Paulus bediening.
3. Geef de taakomschrijving van de gemeente op basis van de verzen 10,11 en 20,21
4. Een vraag met drie stappen: --> Denk aan iemand die niet zo vaak de bijbel leest. --> Kies

een tekst of gedeelte uit dit hoofdstuk, waarvan u denkt dat die persoon het lezen daarvan
waarschijnlijk vervelend zal vinden. --> Nu, hoe kunt u dit gedeelte verklaren of open leggen,
waardoor het de persoon mag aanraken?

5. Kunt u vanuit de kennis die u tot nu toe verzameld heeft over de Efeziërs aangeven wat de
belangrijkste verwachtingen zijn die Paulus heeft over hen?

6. In de verzen 14-19 treft u het tweede gebed van Paulus aan. Stel u zelf voor dat u samen met
God een woordelijk verslag zou doorlezen van al uw gebeden van het afgelopen jaar. Welke
elementen van het gebed van Paulus bemoedigen u om meer voor u zelf te vragen? Welke
elementen zullen bemoedigen om meer voor anderen te vragen in uw gebed?

7. Welke zegeningen zouden het gebed uit vs. 14-19 van Paulus voor uw leven met zich
meebrengen?
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