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 PP1 

Het beeld dat Paulus regelmatig gebruikt in de hoofdstukken 4 en 5 is bijzonder duidelijk: 

wandelen. Hoe moet de wandel, het gedrag, van een christen eruit zien?  

 * wandel volgens uw roeping (v.1) 

 * niet meer als de oude, maar als de nieuwe mens (v.17,24) 

 

In hoofdstuk 5 vinden we volgende beelden. 

 * wandel in de liefde (v.2) 

 * wandel als kinderen van het licht (v.8) 

 * wandel als wijzen (v.15) 

 

 

Aan het begin van de dienst heb ik al enkele elementen opgesomd die Paulus zegt en die 

we kunnen toepassen op de samenkomsten: wordt vervuld, spreekt, zingt, jubelt, dankt, 

wees onderdanig.  

 

Hoofdstuk 5 begint met: Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen. Het is 

prachtig als Paulus zegt dat wij kinderen van God zijn. Eigenlijk is dat al voldoende… Het 

is onbeschrijflijk dat wij ons kinderen van God mogen noemen. Ik hou van mijn kinderen. 

Ze zijn niet altijd zoals ik graag zou willen dat ze zijn. Ik word daar wel eens boos van, 

spreek hen daarop aan, maar dat neemt niet weg dat ik van hen blijf houden. Gods liefde 

voor mij is zoveel groter, zoveel perfecter. Daarom mogen wij zingen, jubelen en 

danken! Dwars door alle moeilijkheden heen, blijft Gods liefde voor ons aanwezig.  

 

Paulus zegt dat wij kinderen van God zijn. Nu, dat kind van God zijn, heeft ook gevolgen. 

Ik was aan het nadenken over een vergelijking... iemand die ook de gevolgen moet 

dragen van wie hij is. 

 

 PP2 Filmpje... 

 

Prins Laurent. Hij is een prins en heeft daar heel wat voordelen van - tot op vandaag 

krijgt hij heel wat geld van de Belgische staat, krijgt hij een ferm huis om in te wonen en 

moet hij dus eigenlijk niet werken. Maar... dat heeft gevolgen. Hij moet zich gedragen als 

een prins van België. In het filmpje gaat het over een reis naar Congo die hij in 2011  

gemaakt heeft zonder de regering te raadplegen; dat is tegen de regels! Dat was ook de 

reden om hem in 2011 niet aan het nationale defilé te laten deelnemen. Onlangs was er 

nog veel te doen over een reis naar Angola die Laurent gemaakt heeft; daarvan zegt  

men nu dat het allemaal zo erg niet was. En er zijn meer dingen die Laurent gedaan 

heeft die, zeker voor een prins, niet door de beugel kunnen. Prins Laurent heeft een 

probleem. Hij is prins, maar heeft het bijzonder moeilijk om zich daarnaar te gedragen.  

 

 PP3 

Weest navolgers van God. Wandel in de liefde, wandel als kinderen van het licht, wandel 

als wijzen. Kinderen van God moeten laten zien wie God is. Wij moeten laten zien aan de 

mensen om ons heen wie God is. En dat kunnen we door anderen lief te hebben. Door te 

doen wat goed, wat gerechtigheid, wat waarheid is. Door wijs te handelen. Mag ik je 

uitdagen om eens eerlijk stil te staan bij jouw wandel? Ben je iemand die anderen 

liefheeft? Ben je iemand die goed doet, die gerechtigheid doet – die m.a.w. ernaar streeft 

om iedereen op de juiste manier te behandelen. Ben je iemand die de waarheid nastreeft 

– is alles wat je doet waarheid of zit er heel wat leugen in je leven? Het komt er eigenlijk 

op neer: Mag alles wat je de afgelopen week gedaan en gedacht hebt nu openbaar 



gemaakt worden? Of zijn er zaken die beter verborgen blijven? Paulus zegt dat we 

moeten wandelen als kinderen van het licht… daar past niets bij wat in het donker moet 

blijven. Ik zeg dit evenzeer tegen mijzelf als tegen u. Ons streefdoel moet zijn: In het 

licht wandelen; wat ik doe en wat ik denk, mag gezien worden. Als kind van God ben ik, 

in alles wat ik doe en denk, werkelijk een kind van God.  

 

Het is een ongelooflijk voorrecht om kind van God te zijn. Maar het is ook een serieuze 

opdracht! 

 

Dat is een korte, krachtige samenvatting van v.1-21 van hoofdstuk 5.  

 

 

Onderdanigheid 

 PP4 

V.21 bouwt voort op v.1 – navolgers van God… zijn elkaar onderdanig.  

 

In de vreze van Christus! Ontzag voor Christus. Ontzag voor wat Hij gedaan heeft. Jezus 

is hét voorbeeld van onderdanigheid. Hij is mens geworden en heeft Zijn leven gegeven 

voor ons. Moest Hij dat doen? Nee, Hij deed dat uit liefde voor u en mij. Dat is 

onderdanigheid; Hij diende ons! Het zou van weinig respect – ontzag – voor dat 

voorbeeld getuigen als wij zouden zeggen: Fijn dat u mij gediend heb, maar ik weiger 

mijn medechristen en bij uitbreiding mijn medemens te dienen. 

 

Vergelijking 

Stel je voor dat je vier jaar geleden een eigen bedrijfje begonnen bent. Om dat 

bedrijf op te zetten, heb je veel geld nodig en moet je lenen; 50.000 euro - geld 

dat je nodig hebt om een bvba te starten, materiaal aan te kopen en reclame te 

maken.  

10.000 euro heb je van je ouders gekregen. Je kon lenen bij de bank, maar een 

rijke nonkel wou je 40.000 euro lenen, tegen een heel lage rente.  

 

Helaas, de economische crisis heeft er drie jaar later voor gezorgd dat je 

bedrijfje failliet is gegaan… Alles kwijt; je hebt nauwelijks iets van het geleende 

bedrag terug kunnen betalen. Je moet nog steeds 35.000 euro terugbetalen aan 

je rijke nonkel. Maar ja, iemand die zonder werk zit, kan zo’n bedrag niet 

zomaar terugbetalen. Gelukkig wou je nonkel je nog tijd geven… een jaar... en 

nu is die tijd op.  

 

Met veel schrik en nog meer lood in je schoenen, legt je uit dat je het geld niet 

kan terugbetalen. Je nonkel wordt boos en dreigt ermee dat hij naar de 

rechtbank zal stappen. Jij blijft herhalen dat het je vreselijk spijt, maar dat het 

echt niet lukt. Dan… verandert je nonkel van gedachten en zegt dat hij het geld 

niet meer hoeft. 

 

Jij, ontzettend blij natuurlijk, gaat op weg naar huis. Een paar dagen later is er 

een familiefeestje. Jij ziet een neef en herinnert je dat die jou nog 1000 euro 

terug moet geven. Jij vraagt hem dat geld te geven. Hij zegt dat hij juist een 

huis gekocht heeft en door de verbouwingen niet zomaar 1000 euro over heeft. 

Jij zegt dat je het geld morgen wil hebben. Je neef zegt dat dat niet kan. Je 

wordt boos en begint te roepen dat je het geld terug wil – en wel morgen. 

Daarna loop je weg.  

 

De nonkel, ook aanwezig op het feestje, hoort dat er ruzie is en als hij van je 

neef hoort wat jij gedaan heeft, wordt hij boos, zoekt je en…  

Als hij je vindt, laat me dan weten wat hij doet, want ik weet het niet. 

 

 



Uit respect voor wat jouw nonkel voor jou gedaan heeft, zou jij de schuld van je neef 

moeten kwijtschelden. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is.  

 

 

Jezus Christus heeft onze schuld kwijtgescholden. Jezus Christus is ons onderdanig 

geweest door voor ons te sterven. Om die reden, uit respect voor Jezus Christus, uit 

ontzag voor Hem, zouden wij onze medemens ook onderdanig moeten zijn. Hij heeft 

gezegd dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf... wat doen we met die 

opdracht? Als we echt ontzag hebben voor Hem, dan moeten we die opdracht uitvoeren. 

 

Sta mij toe even een Grieks uitstapje te maken... Vers 18-20 is in de grondtekst één zin. 

Paulus maakt in v.18 een tegenstelling tussen jezelf vullen met wijn, wat niet veel goeds 

oplevert. Overigens geloof ik niet dat Paulus vindt dat je geen wijn mag drinken; het gaat 

hier over vullen, bedrinken m.a.w. Dat is iets anders dan een glaasje wijn drinken. Dus 

de tegenstelling tussen jezelf vullen met wijn en jezelf vullen met de Heilige Geest. Als je 

je vult met de Heilige Geest, dan volgen daar v.19 - spreek met psalmen, lofzangen, 

geestelijke liederen, zing, loof -, v.20 - dank altijd - en v.21 - wees elkaar onderdanig. 

Als jezelf vult met de Heilige Geest, dan is een gevolg daarvan dat je in staat bent je 

medechristen of medemens onderdanig te zijn.  

 

Dus... het is een opdracht om onderdanig te zijn, om te dienen, maar het is God zelf, 

door Zijn Heilige Geest die dat in ons wilt leggen. Zoals je heel vaak ziet in de Bijbel, 

gaan de verantwoordelijkheid van de christen hand in hand met het werk dat God, door 

de Heilige Geest, doet in de christen. Wij krijgen een opdracht, maar staan er niet alleen 

voor.  

 

 

Overigens ook in Romeinen 13 (1), 1 Korintiërs 14 (34), Hebreeën 13 (17), 1 Petrus 2 

(13,18) en 3 (1) wordt gesproken over onderdanigheid. Het is een thema dat in het 

Nieuwe Testament vaker aangehaald wordt. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk... hoe 

kan je je naaste liefhebben als jezelf, zonder onderdanigheid, zonder hem of haar te 

dienen?  

 

v.21-33 

 PP5 

Paulus gaat hierna verder over onderdanigheid. Mag ik één tip geven bij het lezen van dit 

gedeelte? Haal v.22 niet uit de context. Dat is in de geschiedenis zo vaak gebeurd en het 

resultaat is dat van de vrouw een soort voetveeg gemaakt wordt. Dat is Paulus' 

bedoeling absoluut niet! Bedenk dat v.21 iedereen aanspreekt en iedereen oproept tot 

onderdanigheid. Bedenk ook dat onderdanigheid, elkaar dienen, en liefde heel veel met 

elkaar te maken hebben. 

 

Eigenlijk zijn er twee lijnen: 

- de lijn van de vrouw naar de man, die Paulus vergelijkt met de onderdanigheid van de 

gemeente aan Jezus Christus 

- de lijn van de man naar de vrouw, die Paulus vergelijkt met de liefde en de overgave 

die Jezus Christus heeft voor de gemeente 

Ik geloof dat de opdracht die de vrouw krijgt niet gemakkelijk is en ik geloof dat de 

opdracht die de man krijgt evenmin gemakkelijk is. En ik geloof ook dat die twee 

opdrachten nog niet eens zo hard verschillen. Als ik mijn vrouw zo moet liefhebben als 

Jezus zijn gemeente liefheeft, dan zit daar onderdanigheid bij - Jezus diende Zijn 

discipelen, Hij waste hun voeten. Hij zei: Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste 

zijn. En ik geloof dat mijn vrouw, als ze mij echt onderdanig wil zijn, liefde nodig heeft 

om dat van harte te doen. Dat is de reden waarom ik gezegd heb dat je v.22 niet uit de 

context mag halen. Dat vers is een deel van v.21-33 en moet je als een geheel lezen. Als 

de vrouw haar man onderdanig is en de man heeft zijn vrouw lief, dan vormen ze een 

geheel, dan zijn ze één vlees zoals God dat bedoeld heeft! Als de vrouw haar man 



onderdanig moet zijn en de man ziet zijn vrouw als degene die hem moet dienen, dan zal 

het lastig zijn om een geheel te vormen. Als de man zijn vrouw liefheeft en zich voor 

haar overgeeft en de vrouw maakt daar handig gebruik van, dan zal er van eenheid 

weinig sprake zijn. Ik moet toegeven dat het eerste scenario, waarin de man zich laat 

dienen, meer voorkomt dan het tweede, maar ook het tweede scenario komt voor. 

Geachte getrouwden, streef ernaar om de ander belangrijker te vinden dan jezelf. Het 

Nieuwe Testament schrijft dat over de gemeente in het algemeen en dus moet dat in een 

huwelijk zeker ook zo zijn.  

 

Trouwens, in v.18 stond er dat wij ons moeten vullen met de Heilige Geest. Laat ons 

goed beseffen dat het vervuld zijn met de Heilige Geest ook gevolgen heeft voor de 

relaties binnen een huwelijk, binnen een gezin. Ik ben er erg van overtuigd dat wij 

moeten bidden voor liefde voor elkaar. Als je merkt dat de relatie met je man of je vrouw 

stroef loopt en koud is, dan mag je bidden voor meer liefde voor de ander. Hetzelfde 

voor je kinderen - bid voor meer liefde voor je kinderen. Als de Heilige Geest je vult, dan 

komt er liefde. Dat kan niet anders, want God IS liefde.  

 

 

Slot 

 PP6 

Efeziërs 5 zegt dat we navolgers van God moeten zijn. Dat laten we zien door onze 

wandel, hoe we ons gedragen: wandelen in de liefde, wandelen als kinderen van het 

licht, wandelen als wijzen.  

 

Onderdanigheid is ook heel belangrijk in Efeziërs 5. We moeten elkaar onderdanig zijn. 

Dat is niet gemakkelijk! Daarom is het heel belangrijk dat we bedenken dat door het 

vervuld zijn met de Geest, liefde voor elkaar en onderdanigheid mogelijk zijn.  

 

Amen. 


