
Efeziërs 1 

 

In de komende preken wil ik met jullie telkens een hoofdstuk uit Paulus’ brief aan de 

Efeziërs bekijken. Een prachtige brief! Vandaag dus hoofdstuk 1 

 

Lezen: Efeziërs 1 

 

Weet u wat mijn gedachten waren toen ik dit hoofdstuk een paar keer traag doorgelezen 

had? Ik dacht: ‘Wat moet ik daar nog over zeggen?’. Ik kwam echt onder de indruk van 

dit hoofdstuk. Het is een prachtige lofzang aan Christus. Het is een ongelooflijk rijk stuk. 

Paulus wordt nogal eens gehekeld, omdat hij zo langdradig is of omdat zijn zinnen zo vol 

zitten. Als ik dit lees, dan ben ik er dankbaar voor, want anders had hij dit niet zo 

kunnen verwoorden. Het zijn inderdaad lange zinnen, maar net daardoor wordt de 

lofzang zo vol en wordt de rijkdom van wat wij geloven zo prachtig gekleurd.  

 

Wat moet ik over dit hoofdstuk zeggen? Ik zal proberen om hier en daar kanttekeningen 

te plaatsen. Ik zeg niet toevallig kanttekeningen, want je moet het je zo voorstellen dat 

dit hoofdstuk centraal blijft staan en dat er hier en daar iets bijgeschreven wordt. Een 

verduidelijking, een verwijzing, een opmerking. De bedoeling is dat jullie, als jullie zelf 

dit hoofdstuk nog eens lezen, nog meer onder de indruk komen.  

 

Eerst een opmerking over heel Efeziërs. Als je het boekje leest, laat dan de uitdrukking 

‘in Christus’ of ‘in Hem’ eens goed doordringen. Eigenlijk zou je elke keer eventjes 

moeten stoppen en de zin opnieuw lezen. Bij ongeveer alles, of het nu gaat over onze 

schepping, onze redding, onze toekomst of noem maar op, wijst Paulus op Christus. “Het 

is gebeurd in Christus” of “we hebben het gekregen in Christus”. Al wie twijfelt aan het 

belang van Jezus Christus, daag ik uit om Efeziërs eens heel rustig en nadenkend door te 

lezen. Paulus neemt in deze brief die twijfel weg.  

 

 

3-14 

In de eerste twee verzen spreekt Paulus de Efeziërs aan. Vanaf v.3-14 begint er een 

lofzang. Het is goed te bedenken dat dit eigenlijk een gebed is en naar goed joods 

gebruik bestaat een gebed vooral uit danken – Gods grootheid en goedheid wordt telkens 

opnieuw uitgesproken. Een uitdaging voor ons om onze gebeden ook meer dankgebeden 

te laten zijn dan een vraaggebeden!  

 

v.3 

God heeft heel wat geestelijke zegeningen gegeven in Christus. Het is door wat Christus 

gedaan heeft dat die zegeningen mogelijk zijn. Het zijn geestelijke zegeningen, omdat ze 

afkomstig zijn van God. 

 

Zegening 1: verkiezing.  

v.4-6 

God heeft een doel met de mens, heeft de mens uitgekozen. In het tweede deel van v.4 

staat dat het doel ervan is dat wij smetteloos en heilig voor Hem in liefde zouden zijn. Hij 

heeft nog een doel met ons, namelijk dat wij als Zijn kinderen aangenomen zouden 

worden. Er staat bij dat dat tot lof van Zijn heerlijkheid is.  

 

De verzen 3-14 worden heel vaak aangehaald in de discussie over uitverkiezing. Vers 4 – 

vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren. Vers 5,11 – daartoe bestemd, naar Zijn 

voornemen. God heeft sommige mensen uitgekozen die bij Hem mogen horen en… 

daaruit volgt dat sommige mensen niet bij Hem mogen horen. Ik denk niet dat dat de 

boodschap is van Efeziërs 1. Dit hoofdstuk is een lofzang. Volgens mij wil Paulus zeggen 

dat Gods doel voor alle mensen zo is en dat wij, in Christus, allemaal bestemd zijn. God 

heeft voor iedereen een doel, een voornemen. In 1Tim.2:3-4 staat dat God wil dat alle 

mensen Hem leren kennen en behouden worden. Niet enkelen wel en anderen niet. Dat 



wil niet zeggen dat iedereen ook behouden wordt, want ieder mens kiest voor of tegen 

God.  

 

Zegening 2: verlossing 

Vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. God heeft 

veel genade, een rijkdom, en Hij wil daarom vergeving geven. Hij heeft met de 

verlossing het geheim van Zijn wil bekendgemaakt: alles weer in Christus bijeen 

brengen, zowel wat in hemel en wat op aarde is. Er is door de zonde in de wereld heel 

veel kapot gemaakt. In Christus, door het werk dat Jezus gedaan heeft, wil God alles 

weer bijeen brengen. Alles wat kapot was, moet hersteld worden. Dat is Gods wil. 

 

Zegening 3: erfdeel 

Erfdeel 

Doel: tot lof van Zijn heerlijkheid worden. God heeft een enorme heerlijkheid, Zijn 

majesteit, Zijn macht, Zijn eeuwigheid. Wij, mensen, mogen Hem daarvoor loven – 

uitspreken hoe groot Hij is. Je kan dit vreemd vinden – God die wil dat wij Zijn 

heerlijkheid loven.  

 

Zegening 4: voorschot op het erfdeel - Heilige Geest 

Toen wij tot geloof kwamen, zijn wij met de Heilige Geest verzegeld. De Heilige Geest 

komt in ons en is een onderpand van onze erfenis. Wij zouden zeggen: het is een 

voorschot.  

Vgl: Over enkele weken komen ze bij ons nieuwe ramen plaatsen. Ik heb een 

voorschot moeten betalen – 30% van de totale prijs. Dat voorschot is een bewijs 

dat ik de ramen echt wil kopen en dat ik ook de rest van het bedrag zal betalen.  

Eigenlijk is de Heilige Geest een voorschot op de hele erfenis die we zullen krijgen.  

Wij geloven dat wie tot geloof komt, de Heilige Geest krijgt. En daardoor heeft die 

persoon ook recht op de volledige erfenis.  

Ook hier weer wordt gezegd dat het doel van ons bestaan is dat wij Zijn heerlijkheid 

loven.  

 

Concreet: hoe ga je Zijn heerlijkheid loven?  

Is dat een kwestie van zingen? Dat beeld hebben we wel eens van de hemel – een plaats 

waar we 24 op 24 en 7 op 7 niets anders zullen doen dan zingen. Zijn heerlijkheid loven 

kan op heel veel manieren.  

* Hoe behandel je je medemens? Elk mens is een schepsel en heeft er dus recht op dat 

wij hem of haar op een goede manier behandelen. Zelfs al heeft die persoon onhebbelijke 

gewoonten of wat dan ook. 

* Hoe ga je om met Gods schepping? Ik heb daar niet zo lang geleden over gepreekt. Wij 

als christenen hebben een taak om goed met de schepping om te gaan en daardoor loven 

wij ook Zijn heerlijkheid. Het is prachtig wat God gemaakt heeft en dus is het normaal 

dat wij er goed mee omgaan.  

* Natuurlijk ook door te zingen, te bidden, … 

 

 

15-23 

Hier begint het volgende deel, dat wel voortgaat op het vorige deel.  

Paulus schrijft: ‘daarom’. 

O.w.v. al die zegeningen en omdat de Efeziërs geloven, dankt Paulus God. Na het danken 

komt een verzoek – ook dat is typisch Joods; eerst danken voor wat God gedaan heeft 

en daarna iets vragen. Ik vind dat zelf ook het beste. Je vertrekt bij een lofprijzing. 

 

Wat vraagt Paulus? Dat God, de Vader, aan de Efeziërs de Heilige Geest zó wil geven dat 

ze Hem gaan leren zien zoals Hij echt is. De Heilige Geest verlicht het verstand en het 

hart, zodat enkele dingen duidelijk gaan worden: 

1) v.18a weten wat de hoop van hun roeping is – God heeft de hoop gegeven op 

dingen die we nog niet hebben en die we door Zijn roeping kunnen krijgen 



2) v.18b weten wat de rijkdom is van Zijn erfenis – wat is die hoop uit het vorige 

versdeel? Weten wat de erfenis juist inhoudt. 

3) v.19 weten wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die 

geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, die God heeft laten zien 

toen: v.20-23  

! Christus – hoofd van de gemeente   

 

In v.19 geeft Paulus vier verschillende woorden voor kracht: dunamis, energeia, kartos 

en ischus. Daarmee laat Hij zien hoe overweldigend groot Gods macht is. Woorden 

schieten tekort. En die kracht wordt aangewend voor ons. Ik word daar toch stil van. Wat 

een diepgang.  

 

Dit bidt Paulus voor de Efeziërs. Hij bidt niet dat ze het materieel goed mogen hebben of 

dat ze gezond zullen blijven of dat soort dingen. Nee, hij bidt dat hun geestelijke ogen 

open zullen gaan en dat ze zullen zien wat God met hen van plan is en met wat voor een 

kracht Hij bij hen is. Waarom bidt hij dit? Ik geloof dat hij dat doet, omdat wij, als 

christen, dat vooral nodig hebben. Zicht op God, wie Hij is, zicht op wat God ons wil 

geven, zicht op wat Zijn doel is met ons.  

 

 

Slot: Wat doen we hiermee? 

Dit is een prachtig, diepgaand gedeelte. Het is goed om dit te lezen en stil te worden bij 

wat God aan ons geeft. Kunnen we hier in het dagelijks leven ook iets mee?  

 

1. Lofzang: Het is enorm belangrijk dat wij God blijven lofzingen, dat wij Zijn heerlijkheid 

blijven uitdragen, blijven uitspreken dat Hij een machtige God is en Hem zo lof brengen. 

Het is ook goed voor ons geloofsleven om daar heel regelmatig mee bezig te zijn.  

 

2. Kracht: De God die wij lof zingen, wil in ons werken met Zijn kracht. Met de kracht 

waarmee Jezus uit de dood is gewekt, wil God in ons aan het werk gaan. Dat betekent 

dat je als je christen bent, een hele verandering mogelijk is. God wil jou gebruiken en je 

hebt daar geen bepaalde karaktertrekken of talenten voor nodig. Hij wil werken aan jouw 

karakter, aan de fouten die in je leven zijn. Hij kan je de mogelijkheid geven om eender 

wat voor Hem te doen. Zijn kracht is nooit op, Zijn kracht faalt niet.   

 

3. Jezus, als hoofd: Een concreet punt voor de gemeente. Jezus is het hoofd van de 

gemeente. Wij moeten leren te zoeken naar wat Hij wil.  


