
Introductie op Efezebrief

Bijbelstudies Efezebrief Gameren



Een geweldig panorama!



1. Waarde van de brief

 De plaats van de gemeente in Gods plan

 Tegengif tegen een individualisering

 Verhevenheid van Christus (boven de machten)

 Waardering wat we in Christus zijn en hebben



2. Auteur

Auteur

 de apostel Paulus

 gevangen (3:1, 4:1, 6:20)

 Rome (waarschijnlijk)

 60-62 na Chr.



3. Lezers

 Lezers

 Gelovigen in Efeze

 Wie worden met name aangeschreven?

Heidenchristenen (1:13-14; 2:1-10; 2:11-22; 4:17-32)









3. Lezers (vervolg)

kenmerken:

 Paulus lang in Efeze gewerkt (3 jaar, Hand. 20:31)

 prediking tot joden en heidenen (Hand. 19:8-10)

 veel demonische krachten in omgeving (Hand. 19:11-20)

 veel tegenstand tegen Evangelie (Hand. 19:23-41)

 dreiging van buiten en van binnen (Hand. 20:29-30)

 eerste liefde verlaten (Openb. 2:4)







4. Thema’s en doel

Wat is de aanleiding tot het schrijven?

 geen directe aanleiding

V a n u i t  d e  t h e m a ’ s v a l l e n  e r  w e l  d o e l e n v a s t  t e  s t e l l e n :

 Gods voornemen in Christus  bemoediging: God is in control    

en Zijn soevereiniteit

 joden en heidenen in één volk van God    heidenen hart onder riem

 de kerk als lichaam van Christus  aansporing tot eenheid

 gebed om geestelijke verdieping  geestelijke verdieping

 leven volgens nieuwe leven in Christus  aansporing tot heilig leven

 geestelijke strijd  toerusting tot geest. strijd
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4. Thema’s en doel

Thema Doel

 Gods voornemen in Christus  bemoediging: God is

en soevereiniteit in control

 joden en heidenen in  heidenen hart  onder riem

één volk van God 

 de kerk als lichaam van Christus  aansporing tot eenheid

 gebed om geestelijke verdieping  geestelijke verdieping

 leven volgens nieuwe leven  aansporing tot heilig leven

in Christus

 geestelijke strijd  toerusting tot geest. strijd



5. Opbouw

Zie PDF.



6. Tot slot: nogmaals de waarde

“Het moet worden toegegeven dat vele van onze formuleringen van 

wat het goede nieuws is niet kloppen. Het is een van onze 

voornaamste blinde vlekken geweest dat we het centrale belang van 

de Gemeente over het hoofd hebben gezien. We neigen ernaar om 

individuele zaligheid te verkondigen zonder het ook te hebben over de 

geredde gemeenschap. We benadrukken dat Christus voor ons 

gestorven is om ‘ons (persoonlijk) van alle onreinheid te reinigen’ 

meer dan ‘om een volk voor Zichzelf te reinigen’. We zien onszelf 

meer als ‘christenen’ dan als ‘mensen van Christus’ gemeente’, en 

onze boodschap is eerder goed nieuws over een nieuw leven dan over 

een nieuwe samenleving (society).”



6. Tot slot: nogmaals de waarde

“Niemand kan bij een nauwkeurig lezen van Paulus’ brief aan de 
Efeziërs wegkomen met een ‘geprivatiseerd’ Evangelie. Want Efeze is 
het Evangelie van de Gemeente. 

De brief beschrijft Gods eeuwig doel om door Jezus Christus een 
nieuwe samenleving te scheppen, die in helder reliëf afsteekt tegen 
de donkere achtergrond van de oude wereld. Want Gods nieuwe 
samenleving wordt gekenmerkt door leven in plaats van dood, door 
eenheid en verzoening in plaats van verdeeldheid en vervreemding, 
door de gezonde standaard van rechtvaardigheid in plaats van de 
zondige verdorvenheid, door liefde en vrede in plaats van haat en 
nijd, en door een volgehouden conflict in plaats van een zwak 
compromis met het kwaad.” (John Stott, The Message of Ephesians)


