
DE BRIEF AAN DE GEMEENTE VAN EFEZE 

Efeze was een grote stad met rijke historie aan de westkant van het huidige Turkije. Er stond een heel grote 

tempel voor de godin van de jacht en vruchtbaarheid, Artemis. In deze stad is een christelijke gemeente 

ontstaan van mensen die oorspronkelijk heiden waren. Paulus heeft er 3 jaar gewerkt (Hand. 20). De brief 

aan Efeze is geschreven door Paulus terwijl hij in Rome gevangen zit, in de jaren 60 – 62.  

De eerste drie hoofdstukken gaan over de genadige redding voor Jood en heiden door de Heere Jezus. Het 

tweede gedeelte van de brief gaat over de eenheid in de gemeente, de opbouw van de gemeente en de 

gelovigen, en het leven door de Heilige Geest terwijl er een geestelijke strijd gaande is.  

De brief begint zoals gebruikelijk met de afzender en het adres en de groet. De afzender is Paulus. Hij 

benadrukt dat hij een apostel is en dus namens de Heere spreekt. Het adres is de gemeente van Efeze, 

hoewel de brief zeker ook als rondzendbrief aan andere gemeenten is gestuurd. De groet is net als wij die 

op zondag ontvangen: Genade en vrede.  

UITLEG 

De verzen 3 – 14 bestaan in het Grieks uit één lange zin. Eerst gaat het over God de Vader en Zijn werk (vs. 

3 – 6), vervolgens over de Zoon (vs. 7 – 12) en tot slot over hetgeen de Heilige Geest geeft (vs. 13. 14). Elk 

van de drie delen wordt afgesloten met woorden van lofprijzing (tot lof van de heerlijkheid).  

DE VADER  

Vers 3. De zin begint met de lofprijzing aan God omdat Hij ons zegent. Deze inzet doen denken aan 

verschillende Psalmen waarin de Heere wordt geloofd. De woorden ‘lofprijzen’ en ‘zegenen’ betekenen 

hetzelfde: goedspreken. De zegen van God komt uit de hemel waar Jezus is.  

Vers 4. Voordat God alles heeft geschapen, heeft Hij mensen uitverkoren om Hem te dienen. Paulus kijkt 

terug en ziet dat God niet alleen Zijn volk Israël, maar ook heidenen heeft geroepen om bij Hem te horen. 

Het doel waarom God mensen verkiest is opdat ze heilig leven voor Hem. Uitverkiezing heeft altijd het doel 

om God groot te maken. De woorden ‘in de liefde’ kunnen beter bij het volgende vers genomen worden.  

Vers 5. Naast de uitverkiezing, met als doel God te eren, doet Hij dat ook door mensen als kinderen aan te 

nemen. Hij wil zondaren die weggelopen zijn als Zijn kinderen adopteren. Zoals Israël in Exodus 4 al kind 

van God genoemd wordt, zo wil de Heere dat we niet als slaaf of vreemdelingen tegenover Hem staan, 

maar dat we als kind van Hem in vrijheid Hem dienen. Een kind van de Vader deelt in de rijkdommen die de 

Vader heeft en geeft. Tot driemaal toe komt het woord ‘wil’ in deze lange zin naar voren. Hier gaat het over 

het welbehagen van Zijn wil. Blijkbaar wil Hij het echt! Hij is niet met tegenzin Vader. 

Vers 6. Nadat Paulus heeft laten zien dat God al voor de tijden Zijn gemeente heeft verkoren en als Vader 

met Zijn geestelijke kinderen omgaat, loopt het op de lofprijzing uit. Het is de lof om Zijn glorieuze genade. 

Want dit alles wat Paulus in vers 3 – 6 beschrijft komt tot ons door Jezus die de geliefde Zoon van God is 

(zie ook Lukas 3: 22).  

DE ZOON 

Vers 7. Vers 7 gaat door op de Geliefde Zoon en begint met de woorden ‘In Hem’. Meer dan 20 keer heeft 

Paulus het in dit hoofdstuk over ‘in Hem’ of ‘in Jezus’. De geestelijke eenheid en gemeenschap met Jezus is 

het voornaamste en alleen zo ontvangen we alle rijkdommen die Paulus noemt. Jezus heeft Zijn bloed 

gestort aan het kruis en daardoor is er vergeving van de overtredingen waarmee we tegen de Heere zijn 

ingegaan. In het bloed dat Jezus heeft gestort, zien we de grote en rijke genade.  



Vers 8. Paulus is verwonderd over de gaven die de Heere in overvloed geeft. De Heere geeft dit alles in Zijn 

wijsheid en in het juiste inzicht. Vers. 8b laat zien dat de Heere ons wijsheid en bedachtzaamheid geeft. 

Vers 9. In de komst van de Heere Jezus heeft de Heere God iets laten zien. Het geheim, het mysterie dat 

verborgen was, toont de Heere in Zijn Zoon. Eigenlijk opent de Heere Zijn hart als Jezus komt en laat aan 

ons zien welke gedachten van vrede Hij heeft. Blijkbaar is Hij al van voor de schepping bezig met ons heil en 

wil Hij vanaf het eerste begin ons tot Zich trekken.  

Vers 10. Het loopt op een climax uit als Paulus in vers 10 zegt waar het geheim van God uitloopt. In de 

volheid van de tijden brengt God hemel en aarde bij elkaar. De tijd is niet een aanwijsbaar moment, maar 

Gods tijd. We kunnen denken aan het Kerstfeest, als de hemel opengaat en Jezus komt (zie ook Gal. 4: 4) of 

aan de toekomst als de hemel en de aarde verenigd zijn en de hele schepping tot eer van God zal zijn. 

Vers 11. Ook vers 11 begint met het ‘in Hem’. In eenheid met de Heere Jezus krijgen de gelovigen de erfenis 

of letterlijk ‘het lot’. Zoals Israël het land Kanaän kreeg, zo krijgen we in de eenheid van Jezus alles wat 

Paulus nu al heeft genoemd (het kindschap, vergeving, inzicht in de wil van God).  

Vers 12. Doel van dit krijgen is de lof aan God.  

DE HEILIGE GEEST 

Vers 13. Vanaf vers 13 spreekt Paulus de gemeente aan. Eerst nam hij ze mee door te zeggen wat zij van de 

Heere hebben gekregen en vanaf vers 13 spreekt hij ze bemoedigend aan. Hij zegt dat iedereen die het 

Woord (de Bijbel, het Evangelie) heeft gekregen en is gaan geloven, verzegeld is met de Heilige Geest. 

Iedereen die de Heere Jezus als zijn of haar Verlosser heeft leren kennen, mag weten dat de Heere Jezus de 

Heilige Geest geeft om het soms zo zwakke geloof te verzegelen. ‘Verzegelen’ is een oud beeld van een 

koning die een zegel op een document zet zodat het waar is. Zo heeft de Heere de Heilige Geest als een 

zegel dat het waar, betrouwbaar en zeker is en dat de gelovige van Hem is.  

Vers 14. De Heilige Geest is het garantiebewijs van de eeuwige verlossing. 

GESPREKSVRAGEN: 

1. Welke zin of welk woord spreekt je aan? 

2. Paulus begint met de lofprijzing. Wat zouden we ervan kunnen leren voor ons gebed en dagelijks 

leven? 

3. Paulus spreekt met vreugde over verkiezing en de wil van God. Hoe kan dat? Doen we dat ook wel? 

4. Is er in ons leven wel eens het verlangen naar de ‘volheid van de tijd’ (vs. 10)?  

5. Hoe kan dit gedeelte u / jou helpen om staande te blijven in deze tijd.  

 

Als er bij de Bijbelkringen vragen over het gedeelte zijn gekomen, mail die dan gerust naar: 

predikantgrotekerk@hervormdpapendrecht.nl. 


