
Efeziërs 2 

 

Paulus is de brief aan de Efeziërs begonnen met een lofzang. Hij spreekt in Efeziërs 1:1-

14 op prachtige wijze uit hoe groot Gods heerlijkheid is, hoe machtig Hij is, dat wij door 

Christus verlossing en een erfenis hebben, …  

 

Daarna, in de verzen 15-23 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. Die kracht is de kracht waarmee Jezus 

opgewekt is uit de dood en waarmee Hij Jezus aan Zijn rechterhand gezet heeft. Met die 

kracht wil God bij ons zijn.  

In Efeziërs 2 gaat het verder. Die kracht heeft niet alleen Jezus opgewekt uit de dood.  

 

Wat ik in de vorige preek gezegd heb over Jezus, herhaal ik nu nog even. Door heel het 

boek Efeziërs staat Jezus Christus centraal. Alles wat wij krijgen van God, krijgen wij 

door Christus. Alles wat we zijn, zijn we door Christus.  

 

Lezen: Efeziërs 2 

 

 

Efeziërs 2:1-10 

Zoals gezegd spreekt Paulus over de overweldigende kracht van God, vanaf 1:19. Jezus 

is aan het kruis gestorven en in een graf gelegd.  

Maar Hij is uit de dood opgewekt en aan Gods rechterhand gezet… door Gods kracht. 

 

In Efeziërs 2:1-10 zien we dit eigenlijk terugkomen, maar dan zegt Paulus dat wij levend 

gemaakt zijn. Eerst waren wij, door onze zonden, dood, gescheiden van God.  

Maar! God heeft ons uit de dood gehaald en ons een plaats in de hemelse gewesten 

gegeven.  

 

Hoe? Door Christus. Omdat Hij de straf voor mijn zonden op zich genomen heeft, hoef ik 

geen straf meer te ondergaan. Het is genade. Paulus schrijft in v.5 dat wij door genade 

zalig geworden zijn. In de NBG staat dat wij door genade behouden zijn. Wij zijn gered 

door genade. In v.7 spreekt Paulus over de rijkdom van Gods genade en in v.8 herhaalt 

hij dat wij door genade behouden zijn. Wij verdienen het eigenlijk niet, maar God wil Zijn 

genade laten zien, God geeft het gegeven, het is een gave van God.  

 

Het is goed om te bedenken dat wij hierin allemaal hetzelfde zijn. Deze nood aan genade 

geldt voor ieder mens. Niemand van ons kan zonder genade voor God verschijnen. 

 

 

Efeziërs 2:11-22 

a) Vroeger: 11-12 

b) Nu: 13-22 

 

a) v.11-12 Gij, vroeger – hoe was de situatie van de Efeziërs vroeger 

Heidenen - niet-Joden, waren veraf: zonder Christus; geen burgerschap van 

Israël; niet betrokken bij het verbond; geen hoop; zonder God in de wereld. 

Op geestelijk vlak: doffe ellende eigenlijk. 

 PP1 

Ik heb het een beetje proberen weer te geven, zodat je ziet dat aan de ene kant de 

heiden, achter de zwarte muur stond, zonder eigenlijk op zoek te zijn naar God, zonder 

mogelijkheid om tot God te komen. De joden, het mannetje tussen de twee muren, 

hadden wel mogelijkheid om God te aanbidden, zij waren wel betrokken bij het verbond, 

maar waren eveneens zonder Christus. De toegang tot God was niet echt vrij. In het 



Oude Testament hadden ze priesters en een hogepriester nodig, die via offers tot bij God 

konden komen. De witte muur geeft dat aan; toegang, maar niet vrij.  

 

b) v.13: Maar nu – er is iets veranderd.  

   In Christus – Christus is degene die de verandering mogelijk gemaakt heeft 

 PP2 

In Christus zijn joden en heidenen één. Christus heeft de wet buiten werking gesteld – 

misschien is het wel ok om sommige wetten na te leven, maar de redding van mensen 

ligt niet in het naleven van wetten, maar redding ligt in geloof in Christus. Christus heeft 

ook vrede gebracht. Sterker zelfs: Hij is onze vrede. In het Grieks staat er ‘eirene’. Dat is 

de Griekse variant van het Hebreeuwse woord ‘shalom’. Dat betekent vrede, maar vooral 

vrede met God. Rust in je relatie met God. Eenheid met God. Die vrede, die rust, die 

eenheid is er voor de Jood en voor de heiden. Voor iedereen dus. En die vrede zorgt niet 

alleen voor eenheid met God, maar daardoor ook eenheid met elkaar. We zien hier hoe 

Christus ervoor heeft gezorgd dat er voor iedereen fundamentele veranderingen 

gekomen zijn. De heiden, die veraf was, heeft vrije toegang tot God. De jood, die 

dichterbij stond, maar onder de wet leefde, heeft vrije toegang tot God.  

 

Dit is allemaal mogelijk in Christus, door wat Hij gedaan heeft. Binnen de christelijke 

wereld komt daar hoe langer hoe meer twijfel over. Is Jezus wel echt zo belangrijk en zo 

nodig voor ons geloof? Is Zijn offer en Zijn opstanding wel echt zo centraal? Als je dit 

hoofdstuk leest en overdenkt en nog twijfelt aan de centrale positie van Jezus en Zijn 

opstanding, dan nodig ik je uit voor een gesprek! 

 

 

Paulus schetst nog een prachtig beeld in v.18-22.  

 PP3 

Er is een fundament – wij vinden dat fundament, wat de apostelen en profeten gezegd 

hebben, terug in onze Bijbel. Er is een hoeksteen die het gebouw dat op het fundament 

staat recht houdt – Jezus. Ook hier zie je weer de centrale positie van Jezus Christus. Op 

die hoeksteen, op Wie staat er, verrijst een gebouw: een heilige tempel in de Heere. Het 

is een tempel van mensen die Jezus Christus centraal stellen en het is een heilige tempel, 

omdat de mensen die er deel van uitmaken apart gezet zijn, heilig, om te leven voor 

God. Als christen is onze taak om te leven voor God. En dan vers 22: op Wie, op 

Christus, ook u mee gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. U, als individu, 

wordt ingeschakeld om deel te zijn van die heilige tempel. U bent een steen in dat 

gebouw. En daarom kon Paulus in v.19 zeggen dat wij geen vreemdelingen en bijwoners 

van God meer zijn, maar huisgenoten van God. Wij horen bij God.  

 

Wij zijn allemaal hetzelfde in de zin dat wij genade van God nodig hebben. En wij zijn 

eveneens allemaal hetzelfde in de zin dat wij deel zijn van een heilige tempel; dat wij 

stenen zijn die gebruikt worden in de bouw van die tempel. 

 

 

 

Ik wil nog nadruk leggen op het woordje: ‘verrijst’. Die heilige tempel is nog niet af. Het 

is een werk in uitvoering. Ik geloof dat de universele gemeente een werk in uitvoering is, 

maar ook dat plaatselijke gemeenten een werk in uitvoering zijn. Deze gemeente is niet 

af. Ook hier is nog werk te doen. Ook dit is een werk in uitvoering. Er is geloof voor 

nodig. Wij moeten geloven dat wat hier staat, waar is. Wij moeten geloven dat deze 

gemeente een heilige tempel van God is. Dat deze gemeente een plaats is waar God aan 

het werk is. Dat deze gemeente een werk in uitvoering is. En… dat wij stenen zijn die 

gebruikt kunnen worden om de gemeente te bouwen. De gemeente is een woonplaats 

van God. De Heilige Geest zorgt voor groei. Waar God is, waar Jezus is, waar de Heilige 

Geest is, daar is geestelijke groei mogelijk. Er is verandering mogelijk. Gelooft u dat 

nog? Gelooft u nog dat er toekomst zit in deze gemeente? Gelooft u nog dat deze 

gemeente kan groeien? Ik geloof dat het kan. Ik geloof dat er groei mogelijk is, maar ik 



geloof ook dat God stenen wil gebruiken om Zijn tempel te bouwen. En zijn wij, stenen, 

bereid om gebruikt te worden in de bouw van deze heilige tempel? Deze gemeente heeft 

mensen nodig die hun schouders eronder willen zetten en die zeggen: Ik ga tijd en 

energie investeren. Ik ben bereid om mij als steen te laten gebruiken, meer dan nu. Als 

niemand daartoe bereid is, is deze gemeente ten dode opgeschreven. Dan kunnen we 

nog 50 jaar verder gaan met te zorgen dat er elke week een dienstleider en een spreker 

is, maar dan is de kerk voor de rest geestelijk dood.  

 

Komaan mensen, onder Gods leiding, met de hulp van de Heilige Geest kan deze 

gemeente groeien. Laat je gebruiken als levende steen! 

 

 


