
Bijbelstudies Efezebrief Gameren







Context

Verband met 2:1-10

 beide geadresseerd aan heidenchristenen

 beide bevatten contrast tussen vroeger en nu

 maar: verschillend perspectief

 2:1-10 tov God

 2:11-22 (vooral) tov elkaar



Structuur

A. 11-12    Vroegere toestand veraf van het volk van God

B. 13-18    Wat Jezus kwam doen    vijandschap afbreken, 

verzoenen, één maken

C. 19-22    De nieuwe status burgers, familieleden, 
tempel



1. Vroegere toestand (vs 11-12)

11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die 
onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in 
het vlees, die met de hand gebeurt,
12 dat u in die tijd (1) zonder Christus was, (2) vervreemd van het 
burgerschap van Israël en (3) vreemdelingen wat betreft de verbonden van 
de belofte. U had (4) geen hoop en was (5) zonder God in de wereld. 

 Christus = Messias, de Gezalfde Koning van Israël 

 Vreemdelingen: zelfde status als vreemdelingen & bijwoners in OT

 Buitenstaanders, vervreemd en veraf:  ‘Ze stonden erbij en 

keken ernaar’. 

 Daarnaast was er ook vijandschap (zie vs 14-16).



Joden en heidenen op voet van 
vijandschap

Joden -> heidenen

 Joden verhieven zich boven heidenen (‘honden’, 

‘onbesnedenen’)

 heidenen bestemd voor de hel

 huwelijk tussen Jood/Jodin en heiden onvergeeflijk

Heidenen -> Joden

 heidenen vermoordden veel Joden (bijv. Egypte)

 valse praatjes: Joden vereerden ezelskop in tempel

 joden waren ‘atheïsten’ omdat ze geen beelden hadden



Zonder God en zonder hoop…

Leven zonder Christus is een leven zonder hoop. 

Leven zonder Christus is een leven zonder God. Want Hij is de 

enige weg tot de Vader (2:18).

 Wat hebben wij de wereld aan hoop te bieden? 

Het beste wat wij kunnen aanbieden, is Jezus. 

Ben jij de brenger van een hoopvolle boodschap?



Toepassing

 Herkennen wij ons in het beeld wat Paulus schetst van 

de vroegere toestand van de heidenen.

 Waarin wel/niet?

 Denk aan onze voorouders. Ook wij moesten van ver 

komen.



Toepassing

Mensen zijn geneigd anderen buiten te sluiten.

Persoonlijk

 Waar zijn wij buitengesloten (geweest)? 

 Waar dreigen wij anderen buiten te sluiten?

Groep

 Hoe zien we dit om ons heen (gemeente, leefomgeving, 

maatschappij)? Maken wij ons er zelf ook schuldig aan?



2. Toen kwam Jezus… (13-18)

13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, 

door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 

 Kernvers: 

 veraf (11-12)

 bloed van Christus (13-17)

 dichtbij (18-22)



Het kruis nodigt!

Het kruis van              Christus nodigt 

buitenstaanders             om binnen te komen, 

en hen die veraf staan              om dichtbij te komen.



Wat deed Jezus? (14-17)

14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door 

de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de 

wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die 

twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede 

zou maken,

16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen 

door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede 

verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.



Wat deed Jezus? (14-17)

14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. 

En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,

15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan,

namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, 

opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou 

scheppen en

zo vrede zou maken,

16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou 

verzoenen 

door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd 

aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.



Het kruis verzoent en verbindt!

Het kruis van              Christus verzoent

God         met mensen

maar ook mensen        met elkaar 

en schept een         nieuwe mensheid!



Vrede op aarde?

Stelling:

“Alleen door vrede met God kan er werkelijke vrede tussen 

mensen ontstaan.” 

Kofi Anan en Christus

 Nobelprijs voor vrede

Zonder Christus geen werkelijke vrede!



Vrede op aarde? (2)

Praktisch

 Als je zelf onderdeel bent van een conflict, wat is dan je 

verantwoordelijkheid?

 Hoe kan Christus een Vredebrenger in conflicten zijn? 

 Hoe kunnen wij in het algemeen vredebrengers zijn?



Het kruis maakt gelijk!

Het kruis van              Christus overbrugt

vroegere          tegenstellingen

en nivelleert vroegere          hoogteverschillen.



Vrije toegang… (18)

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang 

tot de Vader.

• Gezamenlijke vrije toegang is er het ervaringsbewijs van dat 

je samen vrede hebt (verband met vs 17).

• Denk 1 minuut na over dit vers.

• Wat spreekt je erin aan, wat raakt je?



Het kruis opent de weg!

Het kruis van              Christus opent

voor ons de        weg tot God 

en geeft ons vrije        toegang tot Hem



3. De nieuwe status (19-22)

[19] Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 

maar (1) medeburgers van de heiligen en (2) huisgenoten van 

God,

[20] (3) gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

[21] en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst 

tot een heilige tempel in de Heere;

[22] op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van 

God, in de Geest.



Drie beelden (19-22)

Paulus gebruikt drie beelden om de voorrechten van de nieuwe 

status aan te geven:

1. burgers van een stad (politieke metafoor)

2. leden van een gezin (relationele metafoor)

3. stenen van een gebouw, tempel (architectonische metafoor)



Bespreking

Wat drukken deze beelden uit?

1. burgers van een stad rechten van God

2. leden van een gezin intimiteit met God

3. stenen van een gebouw, tempel bouwplaats van God



Samenvatting van de boodschap

 Christenen uit de heidenen, die eens ver van Gods 
volk en vooral van God verwijderd waren, zijn 
dichtbij gebracht door het bloed van Jezus Christus. 
In Hem zijn ze verzoend met zowel de Joden als met 
God, en delen ze in de voorrechten van Gods gezin.

 Jezus Christus als de Vredemaker vernietigde twee 
soorten van vijandschap: tussen mensen onderling 
(Joden en heidenen) en tussen God en mensen.

 God schiep in Jezus een nieuwe mensheid.



Toegepaste waarheden

 Door Christus kunnen we samen met Joden door Eén 
Deur tot de Vader! En samen met alle anderen, van wie 
we verschillen.

 We hoeven ons niet minder te voelen dan Israël. In 
Christus staan we met hen op gelijke voet als het gaat 
om relatie met God.

 Christus stierf niet alleen om ons te verlossen. 

Hij stierf ook ons om één te maken. Als we in 

verdeeldheid leven, vertrappen we Zijn kostbaar bloed.



Slottekst

 Want Hij is onze vrede … (Ef. 2:14)

 Vrede zij jullie! (Joh. 20:19)

 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 

kinderen van God worden genoemd! (Matt. 5:9)





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 (18 januari)

Efeze 3:14-21

Tot dan!


