
Bijbelstudies Efezebrief Gameren



Nieuw leven in Christus
Van dood levend



Structuur Efeze 2:1-10

A. 1-3    Dood buiten Christus  Wat een mens van nature is

B. 4-10  Nieuw leven in Christus      Wat hij kan worden door genade



vs 1-3 | Leven buiten Christus = dood

• U = heidenchristenen

a. Dood (vs 1)

b. Gebonden (vs 2-3a)

(i) wereld     ‘tijdperk van de wereld’

(ii) duivel     ‘aanvoerder v/d macht in de lucht’

(iii) vlees      zondige natuur

c. Veroordeeld (vs 3b)

• Universeel: ‘evenals de anderen’ -> Jood én heiden! (Rom 2:8)

Wat moet je je daarbij voorstellen?



Quote van John Stott

“Een leven zonder God is een levende dood, 

en degenen die het leven zijn dood

zelfs wanneer ze levend zijn.”



Besprekingsvraag

 Wat is er nu veranderd in/voor iemand die 
‘levend’ is geworden?



Een totale ommekeer!

• Dood - > Levend geworden! (vs 5)

• Gebonden -> Bevrijd, in positie van gezag (vs 6)

• wereld Gal 6:14; Rom 12:2

• duivel Kol 1:13, 1 Pet.2:9

• vlees Rom 8:9

• Veroordeling -> Geen veroordeling meer! (vs 5) (Rom 8:1)



vs 4-10 | Leven in Christus

• ‘Maar...!’  (vs 4) Wat een genadig woord!

a. Wat God deed
1. maakte ons levend (5) MET CHRISTUS
2. deed ons opstaan (6) “ “
3. gaf ons een plaats in de hemelse “ “

gewesten (6)
Dit wordt redding genoemd (‘zalig geworden’).

b. Uit welke bron Hij het deed
1. genade  (ontferming) (4)
2. grote liefde (4)



vs 4-10 | Leven in Christus (2)

c. Met welk doel Hij het deed
1. om te tonen hoe genadig en goed Hij is (7)
2. opdat wij zouden wandelen op Zijn wegen (10)

d. Wat Hij voor onze redding gebruikte
 het werk van Christus (6)
 ons geloof  (8)

Genade (vs 8): Wat betekent dat voor jou?



Nieuwe schepping!

• vs 10: ... geschapen in Christus Jezus ...

• God start opnieuw! 
Hij begint door Jezus een nieuwe mensheid, een nieuwe 
samenleving, een nieuwe schepping.

• vs 8-9: Je bent geen nieuwe schepping geworden door je 
eigen werk of verdienste. Het is genade!

• Het gevolg van redding is een totaal andere levenswandel!
Vergelijk vs 2 maar eens met vs 10.



Quote

“Ik weet 

dat ik nog niet ben 

wat ik zou kunnen zijn,

maar ik weet ook zeker 

dat ik niet meer ben 

wat ik was.”



When I remember…

When I remember what the Lord has done. 
I'll never go back any more. (Hallelujah!)
When I remember what the Lord has done. 
I'll never go back any more. (Hallelujah!)

No! No! No! No! No! 
I'll never go back anymore!
No! No! No! No! No! 
I'll never go back anymore!



Samenvatting

• Het doel is dat Gods goedheid gezien en verheerlijkt wordt, en 
dat we de goede daden gaan doen die God voor ons voorbereid 
heeft. 

• In het kort: 
• ellende 
• verlossing
• & dankbaarheid ... 



Samenvatting

• Dit gedeelte toont ons wat wij van nature zijn: 

1) geestelijk dood, 2) gebonden en 3) veroordeeld. 

Levend buiten Christus, zonder God, afstevenend op onze         

ondergang.

• Dit gedeelte toont ons ook welke verandering er kan komen door 

Gods genade: 

• we worden levend gemaakt

• opgewekt met Christus, 

• en krijgen een hoge positie: niet als een slaaf, maar heersend 

met Jezus! 

Dit is redding in brede zin (het heil). God herschept ons in Jezus 

Christus! 



Toepassing

• 1. Prijs God voor Zijn wonderlijke onverdiende genade!

• 2. Besef wie je bent in Christus, en neem je positie in.

• 3. Besef uit welke duisternis je afkomstig bent, en neem een 

besluit ervan weg te blijven.

• 4. Wees niet trots op iets dat God je gegeven heeft, ook je 

redding niet. Want dat jij een nieuwe schepping bent is Gods 

werk.

• 5. Wandel met vertrouwen en verwachting in de goede 

daden die God voor jou gepland heeft.



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



Volgende keer (14 december)

Efeze 2:11-22 en 3:1-13

met de focus op 2:11-22

Tot dan!


