
Efeze 1:1-14

Bijbelstudies Efezebrief Gameren



Efeze 1:1-2

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus 
door de wil van God, 

aan de heiligen en gelovigen
in Christus Jezus 
die in Efeze zijn:

2 genade zij u 
en vrede 

van God, onze Vader, 
en van de Heere Jezus Christus.



Efeze 1:3

Gezegend zij de God 
en Vader van onze Heere Jezus Christus, 

Die ons gezegend heeft 
met alle geestelijke zegen 

in de hemelse gewesten 
in Christus



de Geest ontvangen

heiligheid

kracht

liefde

hoop

deel van het Lichaam

DOOD



De zegeningen

1. Uitverkiezing
2. Adoptie
3. Verlossing
4. Geheimenis van Gods wil mogen 

kennen
5. Heilige Geest
6. Hoop op heerlijkheid



Uitverkiezing

Is de uitverkiezing een zegen?

Hoe kun je de uitverkiezing als een zegen zien?



1. Uitverkiezing (1:4)

…omdat Hij ons 

vóór de grondlegging van de wereld 

in Hem uitverkoren heeft, 
heilig 

opdat wij   & voor Hem zouden zijn 
smetteloos 

in de liefde…



2. Adoptie (1:5-6)

5) Hij heeft ons voorbestemd

om als Zijn kinderen aangenomen te worden, 

door Jezus Christus, 

in Zichzelf, 

overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

6) tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade

waarmee Hij ons begenadigd heeft 

in de Geliefde. 



Voorrechten en verantwoordelijkheden
van een Romeinse adoptiezoon

voorrechten

 kwijtschelding van schulden

 delen in de erfenis

 recht om nieuwe vader vader 

te noemen

 familienaam dragen

 vrije toegang tot de vader

 bescherming

 onderdeel van nieuw gezin

verantwoordelijkheden

 de vader eren 

 onvoorwaardelijke 

gehoorzaamheid

 in harmonie met gezin leven

 reputatie van vader niet 

besmeuren



Toepassing

Wat doet dat met je, de wetenschap dat je door God als 

Zijn kind bent aangenomen?



3. Verlossing (1:7)

In Hem hebben wij de verlossing, 

door Zijn bloed,

namelijk de vergeving van de overtredingen, 

overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade…



Kostbaar bloed…

Lees 1 Petrus 1:17-19. 

Waartoe moet de wetenschap dat we verlost zijn door 

het kostbare bloed van Christus ons aanzetten?



4. Het geheimenis van Zijn wil mogen 
kennen (1:8-10)

8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, 
in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

9 toen Hij ons, 
overeenkomstig Zijn welbehagen, 
dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, 

het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10 om in de bedeling van de volheid van de tijden 
alles weer in Christus bijeen te brengen, 

zowel wat in de hemel 
als wat op de aarde is.



Intermezzo: 
Wie delen in de zegeningen?

vs 11-12    christenen uit de Joden!
‘wij, die al eerder op Christus (= de 
Messias!) onze hoop gevestigd hadden’

een erfdeel geworden: Gods eigendom! 
(zie Deut 32:9; HC vr/antw 1)

vs 13-14    christenen uit de heidenen!
‘ook u…’



De Geest als zegel

Lees vers 13:

Wat zou het betekenen dat de Geest ons zegel is?

Denk aan een zegel, wat drukt dat uit?



5. De Heilige Geest ontvangen (1:13)

13 In Hem bent ook u, 
nadat u het Woord van de waarheid,
namelijk het Evangelie van uw zaligheid, 

gehoord hebt; 
in Hem bent u ook, 

toen u tot geloof kwam, 
verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
14 Die het onderpand is van onze erfenis, 

tot de verlossing die ons ten deel viel, 
tot lof van Zijn heerlijkheid.



6. De hoop op heerlijkheid (1:14)

Die het onderpand is van onze erfenis, 
tot de verlossing die ons ten deel viel, 

tot lof van Zijn heerlijkheid. 



Weeg je zegeningen

Welke van de zegening was nieuw voor u?

Of: welke kwam weer als nieuw, krachtig en troostrijk 

naar voren?



Tussen de regels door…

• De bron van de zegeningen: Gods wil
vs 5 (welbehagen van Zijn wil)
vs 9 (welbehagen, wil)
vs 11 (voornemen, raad van Zijn wil)

• Het middel van de zegeningen: door Christus
in Hem (vs 4), door Hem (vs 5) etc.

• Het doel van de zegeningen: tot eer van Hem
tot lof van Zijn heerlijkheid (vs 6, 12, 14)



Tussen de regels door…

• De bron van de zegeningen: Gods voornemen
• Het middel van de zegeningen: door Christus
• Het doel van de zegeningen: tot eer van Hem

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem
zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. Amen.” (Rom. 11:36)



Samenvatting

 God heeft ons nu reeds toegang gegeven tot alle 
geestelijke zegeningen.

 Ze zijn beschikbaar in Christus.

 Ze zijn door God gepland, en onderdeel van Zijn doel 
om een nieuwe samenleving te scheppen. 

 Ze komen voort uit Zijn genade.

 We hebben ze gekregen om te leven tot eer van Zijn 
heerlijke genade.

 Gods doel is om alle dingen te herstellen in Christus, 
door ze aan Hem te onderwerpen.



Eindtoepassing

Beantwoord voor jezelf een leerpunt. Kies uit:

a- dit heb ik nieuw geleerd vanavond

b- hier ben ik nog over aan het nadenken

c- dit zou ik eigenlijk tot God willen zeggen

d- dit ga ik in praktijk brengen



Toepassingen (algemeen)

 Tel je zegeningen elke dag! zowel geestelijk als 
materieel.

 We zijn gezegend om te zegenen!

 Jij bent, als onderdeel van Gods gemeente, 
onderdeel van Zijn plan.

 We bestaan om te leven voor de eer van Zijn 
heerlijkheid.



Tel uw zegeningen (1)

Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,
als u tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze een voor een
en u zegt verwonderd, Hij liet nooit alleen.

Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Tel uw zegeningen (2)

Als u ziet op and’ren met veel geld en goed,
weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.



Tel uw zegeningen (3)

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.


