
Bijbelstudies Efezebrief Gameren



Structuur Efeze 1:15-23

• dankzegging (15-16a)

• smeekgebed (16b)

• Geestelijke openbaring om… (17a)

• God te kennen (17b)

• + 3 dingen te weten:

1. de hoop van onze roeping (18a)

2. de rijkdom van onze erfenis (18b)

3. de grootte van de kracht die God voor ons werkt (19)

• die Hij gebruikte bij Christus toen Hij hem (20)

(a) opwekte uit de dood (20)

(b) plaatste aan Zijn rechterhand (20-21)

(c) alle dingen aan Hem onderwierp (22a)

(d) als Hoofd aan de Gemeente gaf (22b-23)



Stel je voor …

 ... dat je een gelovige uit de heidenen bent in Efeze!

o ... net bekeerd uit het occulte heidendom

o ... nog steeds met vrees voor goden en godinnen

o ... onzeker over je voorrechten en erfenis

 Wat heb je dan nodig?

 Inzicht in je geestelijke erfenis, en de verzekering dat de 

machten onderworpen zijn aan Christus!!



Danken én bidden (15-16)

15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de 

Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,

16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u 

denk,

Na het danken (1:3-14), bidden!

 … niet ontevreden zijn, maar dankbaar voor wat je hebt  

gekregen aan zegeningen!

 … en niet zelfvoldaan worden met wat je hebt, maar bidden

om meer inzicht in wat je gekregen hebt!



Inhoud van het gebed (16-19)

Paulus bidt om 1 stam met 4 takken:

Stam =     geestelijk inzicht … om:  (17a)
Takken =      1. God te kennen  (17b)

2. de hoop te zien  (18a)
3. de rijkdom van de erfenis te beseffen (18b)
4. Gods kracht voor jou te beseffen (19)



Toepassing

1) Met welk gebedspunt van Paulus kun je het 

meest uit de voeten?

2) Met welk het minst? 

Dat is waarschijnlijk degene die je het hardst nodig 

hebt, of niet?



Geest van openbaring
om God te kennen (17)

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, 
de Vader van de heerlijkheid, 

u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft 
in het kennen van Hem, 

 Geest van wijsheid: zie Jes 11:2

 Geestelijk inzicht: zie 1 Kor 2:10-12

 Geloof is gebaseerd op weten en kennen!

 God kennen is het hoogste! (Joh 17:3)



(1) Hoop! 

18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, 
om te weten 

(1) wat de hoop van Zijn roeping is, 
(2) en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis 

in de heiligen,

 Geroepen tot een vaste hoop!

 Hoop is zekerheid over dingen die niet zichtbaar zijn in de 

toekomst. 

 Romeinen 8:23-25



(2) Erfenis! 

18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, 
om te weten 

(1) wat de hoop van Zijn roeping is, 
(2) en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis 

in de heiligen,

 We zijn erfgenamen met Christus (Rom 8:17)

 1 Petrus 1:3-5   een onvergankelijke, onbevlekte, 

onverwelkbare erfenis



Ogen in je hart

 Met welke ogen kijken we vooral: de ogen in ons hoofd, of de 
ogen in ons hart?

 Wanneer we met geestelijke ogen kijken, zien we de wereld 
vanuit Gods perspectief. Dan krijgen we oog voor de geestelijke 
realiteiten. (2 Kon 6:17) -> elke keer bedenken!

 Dat geeft troost: ‘Wie daarop (op de herstelde schepping) 
hoopt, ziet met zijn geloofsogen die toekomst gloren achter alle 
ellende, gebrokenheid en ijdelheid en put daaruit kracht en 
troost om het lijden van deze bedeling te verduren.’



(3) Kracht!

… en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is 
aan ons die geloven, 

overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht …

 Waar hebben we deze kracht voor nodig?
 om ons te bewaren tot aan die dag (1 Petrus 1:5; Judas 24-25)

 zelf opgewekt worden om heerlijkheid te bereiken (Rom 8:11; 

1 Kor 15:43)

 Hoe groot is die kracht? -> zie vs 20



Overweldigende kracht

 Beeld je eens in wat er mogelijk is dankzij Gods 
kracht. Welk verschil zou dat maken in de gemeente 
en in jouw leven?



Efeze 1:20-23

 Hoe groot is de kracht die God voor ons werkt?

Het is dezelfde kracht als waarmee…

Christus

 … werd opgewekt uit de dood

 … werd verhoogd tot Gods rechterhand

… een plaats kreeg boven de machten en krachten

 … alle dingen aan Zijn voeten zijn onderworpen

 … Hoofd van alle dingen is gemaakt



Efeze 1:20-23

20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden 
opwekte (1) en aan Zijn rechterhand zette (2) in de hemelse 
gewesten,
21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij 
en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, 
maar ook in de komende.
22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen (3) en 
heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven (4) aan de 
gemeente,
23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in 
allen vervult. 



Toepassing

 Wat zou het in ons leven kunnen uitwerken, de 
wetenschap dat Jezus op de troon zit boven de 
machten? 

 Doet het dat ook?



Samenvatting

 We hebben Geestelijke openbaring nodig om God te 
kennen en Hem beter te leren kennen.

 Bemoedigd door welke heerlijkheden er in het verschiet 
liggen, kunnen we de dag van vandaag en morgen aan.

 Er is opstandingskracht beschikbaar voor alle gelovigen, 
die hen zal dragen tot het einde en zal brengen in de 
heerlijkheid. 

 Gelovigen hebben een bijzondere plaats in Gods plan.



Samenvatting (2)

 Christus is de Hoogste Heer van alle levende wezens en 
alle dingen. 

 De ware machtsverhoudingen in de kosmos worden 
hier getoond: onze Heer en Redder is superieur aan 
satan en al zijn kwade machten en wij met Hem.



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 (30 november)

Efeze 2:1-10

Tot dan!



Zingen: Omdat Hij leeft …

God zond Zijn Zoon, Zijn naam is Jezus. 

Hij houdt van ons, heelt en vergeeft. 

Hij leed en stierf voor al mijn zonden. 

Het lege graf is het bewijs: mijn Redder leeft. 

Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen. 

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst 

en leven is het leven waard omdat Hij leeft.



Zingen: Omdat Hij leeft …

Eens komt de dag dat ik zal sterven; 

dan komt aan alle pijn een eind. 

Dan leidt de dood tot overwinning, 

want ik zal met Hem leven tot in eeuwigheid. 

Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen. 

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. 

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst 

en leven is het leven waard omdat Hij leeft.



Zingen: Omdat Hij leeft …

Because He lives, I can face tomorrow,

Because He lives, all fear is gone;

Because I know He holds the future,

And life is worth the living, just because He lives!


