
Een gebed van Paulus

Vanochtend wil ik met jullie een gebed van Paulus bekijken. Een kleine 2000 jaar geleden 
opgeschreven, maar nog altijd van toepassing. 

Lezen Ef.3:14-21

Inleiding – v.14-15
De twee eerste verzen zijn een soort inleiding op het gebed.

Paulus zegt, voor zijn gebed, dat hij zijn kniën buigt, dat hij knielt. De normale 
gebedshouding van de Joden was staande. Wij bidden vaak zittend. Toen en ook nu nog is 
knielen een teken van onderwerping, van eerbied. Paulus erkent dat God groter is dan 
hemzelf. 

Dat wordt ook duidelijk in vers 15. Alle geslacht in de hemelen en op de aarde zijn naar God 
genoemd. Paulus grijpt hier terug naar de schepping. Alles is door God gemaakt en 
daardoor krijgt alles ook Gods naam. Is er iemand of iets anders zo groot als God? Nee, 
want God heeft alles gemaakt. Het is dus niet meer dan normaal dat wij knielen voor God, de 
Schepper van alles.

Nu we knielen en erkennen dat God groter is dan onszelf, kunnen we beginnen bidden.

Gebed – v.16-19
PP1

Ik wil vanochtend nadruk leggen op wat God ons wil geven. Voor sommigen is het 
christelijk geloof een systeem. Zo’n systeem kan als volgt gaan: 

- als je dit en dat niet doet
- als je elke week in de kerk zit
- als je bidt voor de arme kindjes en 
- als je van hetgeen op het einde van de maand overschiet van je geld in de collecte  

stopt, 
- dan zit het wel snor met je geloof. 
- Dan zal God er ook wel voor zorgen dat je niet al te veel tegenslagen hebt. 

Vergeef mij dat ik het zo bot zeg, maar zo’n systeem is grote onzin. Dat is niet wat wij 
moeten doen en dat is ook niet wat God ons wil geven. 

PP2 
Vers 16 begint met te vermelding dat God ons iets wil geven ‘naar de rijkdom van zijn 
heerlijkheid’. Wat moeten we daaronder verstaan? Weet u waar ik aan denk als ik iets lees 
over de heerlijkheid van God? Onder andere aan Jesaja 6, het roepingsverhaal van Jesaja. 

Lezen Jes.6:1-4
Dat is Gods heerlijkheid. Onvoorstelbaar machtig. We zien hier God in Zijn macht, in Zijn 
heerlijkheid. Beeldt u zich maar eens in dat u Jesaja bent en dit meemaakt.......

Gods heerlijkheid is zo groot, zo onvoorstelbaar. God wil ons iets geven, naar de rijkdom 
van Zijn heerlijkheid, lezen we in Efeze. Wil hij dan dat we zo’n geloofssysteempje maken, 
zodat Hij ons behoedt voor tegenslagen? Zoiets zou nogal flauw zijn, hé. We zullen in de 
volgende verzen ontdekken dat het ook helemaal zo niet is.  



PP3
Het eerste dat God ons wil geven, is kracht. Kracht, die gegeven wordt door de Heilige 
Geest, in de inwendige mens. Mensen die al langer christen zijn, hebben dit al zo vaak 
gehoord dat ze het gewoon zijn. 

Maar... denk nog eens terug aan die heerlijkheid des Heren, die God, die Schepper 
van hemel en aarde. Van die kracht die God heeft, wil Hij, door de Heilige Geest, ook 
aan ons geven. 

Dat zijn niet zo maar vitamine-pilletjes, hé. Het gaat hier om een eindeloze, onpeilbare 
kracht. Waar is die kracht voor nodig? Opdat Christus in onze harten woning maakt. Die 
kracht moet ervoor zorgen dat onze innerlijke mens, onze gedachten, onze gevoelens en 
daardoor ook onze daden, worden zoals die van Christus. Daar is Gods onpeilbare kracht voor 
nodig. Verder in Efeze vinden we dat ook terug. 

Weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan om te kunnen standhouden tegen de duivel.

En dat niet alleen... die kracht hebben wij ook nodig om te getuigen 
Handelingen 1:8, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en 
gij zult mijn getuigen zijn... tot het uiterste der aarde.

Dit heeft weinig te maken met een godsdienstig systeem, hé. Dit is niet zomaar een kwestie 
van dit wel en dat niet doen en het komt wel in orde met God. Dit gaat over een relatie tussen 
mens en God, waarbij God kracht geeft aan de mens, zodat de mens kan leven met God.

PP4
We hebben het nog niet allemaal gehad. God wil ons meer geven. In vers 18 staat 

geworteld en gegrond in de liefde
Waar komt die liefde, waar wij in geworteld en gegrond moeten zijn plots vandaan? Uit 
onszelf? Natuurlijk niet. In de mens zelf zit wel wat liefde, maar van nature uit zijn wij 
geworteld en gegrond in eigenliefde, egoïsme. God is liefde, Jezus is liefde... als Jezus 
Christus, zoals in het vorige vers staat in ons hart een woning heeft, dan is daar dus ook 
liefde. Wij kunnen anderen alleen maar ten diepste liefhebben, als Jezus Christus in ons 
woont. Als Hij, door de Heilige Geest, het egoïsme dat daar is, weg ruimt.  

PP5
Nog iets wat God ons wil geven. Het begrijpen van hoe groot Gods breedte en lengte en 
hoogte en diepte is. Het gaat hier dan natuurlijk niet over Zijn letterlijke omvang, maar over 
Zijn heerlijkheid of over Zijn reddingsplan of over de liefde van Jezus. In v.19 gaat het in 
ieder geval over het kennen de liefde van Jezus. Het is door zelf lief te hebben, dat wij gaan 
begrijpen hoe God is, hoe Jezus is. 

Opvallend, hé. In een godsdienst als de Islam en nog in meer godsdiensten, zelfs in 
sommige christelijke strekkingen, is God een boven alles verheven, onkenbare God. Ik 
geloof dat wij niet alles van God kunnen kennen, omdat Hij zoveel groter is dan ons,  
maar Hij wil zich wel kenbaar maken. Hij wil dat we Hem leren begrijpen, dat we 
gaan ontdekken wie Hij is. God wil een relatie met de mens. 

PP6
En zo komen we bij nog iets wat God ons wil geven. Weet u hoe we erachter komen hoe 
God en Jezus zijn? ‘samen met alle heiligen’. God heeft ons elkaar gegeven. Niet om elkaar 
op zondag een goeiendag te zeggen, naar voor te kijken hoe mensen als ik iets komen 
vertellen en daarna te vertrekken. Nee, er is zo veel meer. Samen met elkaar kunnen wij 
ontdekken hoe groot God is, hoe enorm Jezus’ liefde is. Dat zou een gevolg van het 



gemeente-zijn moeten zijn. Wat hebben wij nog veel te leren! Ik geloof dat dat hier in zekere 
mate aanwezig is, maar ik geloof ook dat het nog veel en veel beter kan. Liefde voor elkaar, 
ongeacht wie het is, ongeacht hoe die persoon ons tegensteekt, ongeacht hoe vaak die 
persoon tegen onze schenen stampt. Als wij elkaar zo leren liefhebben, zullen wij 
ontdekken wie God is, hoe groot Hij is, hoe mooi Jezus liefde is.

Waarom is het nuttig om elkaar zo lief te hebben en te ontdekken wie God is, hoe Jezus’ 
liefde is? V.19 einde: 

Opdat wij vervuld worden tot alle volheid Gods
Dat komt, volgens mij, hierop neer. Zodat God helemaal in onze harten, gedachten, gevoelens 
aanwezig is en wij niets anders meer willen en hebben dan God. God kan dan machtig door 
ons werken. Dat is toch prachtig om naartoe te werken?!

Slot – v.20-21
Paulus eindigt met een lofprijzing. Hij probeert te vertellen hoe groot en machtig God is. 
God kan, door de kracht van de Heilige Geest, die in ons wil werken, oneindig veel meer doen 
dan wij bidden of beseffen. 

- Als u m.a.w. denkt dat ik daarjuist in de uitleg van de vorige verzen overdreven heb over 
wat God in ons kan doen, dan vergist u zich. Ik heb lang niet alles gezegd, want ik besef zelf 
niet wat God allemaal kan doen. 
- Als u zich m.a.w. onwaardig voelt en denkt dat God u niet kan begrijpen. Geen nood, lees 
dit vers dan 20 keer per dag. God kan oneindig veel meer dan u beseft. God wil ons 
gebruiken.

PP7
- Denk aan de heerlijkheid die Jesaja zag
- denk aan de kracht waarmee God alles gemaakt heeft
- denk aan de kracht die nodig was om Jezus uit de dood op te wekken
- Die kracht is zo enorm dat God zo veel meer met ons kan doen, dan wij kunnen bedenken. 
De Heilige Geest wil die kracht in ieder van ons aanwenden. Niet voor onszelf, voor uzelf, 
om er zelf beter van te worden – rijker of mooier of succesvoller of ... wat dan ook. Wel om 
anderen ermee te dienen, in de gemeente en mensen buiten de gemeente. Wij moeten ons 
bruikbaar opstellen. Zo’n God hebben wij. Machtig!

Ik wil mij aansluiten bij Paulus en ik hoop dat u zich er ook bij wil aansluiten. Ik erken dat 
onze God een heerlijkheid heeft die oneindig is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik bid dat 
Zijn heerlijkheid, Zijn macht, Zijn Geest zich meer en meer zal openbaren in deze gemeente 
en in alle gemeenten waar Gods heerlijkheid beleden wordt. En dat Zijn heerlijkheid dus ook 
in elk van ons al langer hoe duidelijker zal worden. 

Amen!


