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Efeze 1

We  gaan  het  woord  van  God
lezen uit Efeze 1 vanaf vers 3:

Gezegend zij  de God en Vader
van  onze  Here  Jezus  Christus,
die  ons  met  allerlei  geestelijke
zegen  in  de  hemelse  gewesten
gezegend heeft in Christus. 

In dit  vers  zegent  Paulus  God.
Hij  zegt:  Gezegend zij  de God
en Vader  van onze Here Jezus
Christus.  Hij prijst de Vader en
zegent de Vader.

En Hij is niet alleen de God en
Vader  van  onze  Here  Jezus
Christus,  maar  Hij  is  ook onze
God  en  Vader  zoals  Jezus
gezegd  heeft  tegen  Maria  van
Magdala  na  Zijn  opstanding  in
Joh. 20:17

 Ga naar mijn broeders en zeg
hun: Ik vaar op naar mijn Vader
en uw Vader, naar mijn God en
uw God.

En waarom zegent Paulus onze
God en Vader.  De eerste reden
is deze (Staten-Vertaling):

Die ons gezegend heeft met  alle
geestelijke zegening in de hemel
in Christus.

We  zouden  verzocht  kunnen
worden  om  te  denken  dat  de
apostel  te  sterke  uitdrukkingen
heeft gebruikt, dat hij  zich veel
te kras heeft uitgedrukt.

Het  gaat  hier  niet  om  aardse
zegeningen  hoewel  de  Vader
daar ook voor zorgt want Jezus
heeft immers gezegd in Mt. 6:33

Zoek  eerst  Zijn  Koninkrijk  en
Zijn  gerechtigheid  en  dit  alles
zal  u  bovendien  geschonken
worden.

Er staat dus: die ons met allerlei
geestelijke zegen in de hemelse
gewesten  gezegend  heeft  in
Christus.

Wat wil het zeggen dat Hij ons
in de hemelse gewesten
gezegend heeft in Christus 
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In dezelfde heerlijke Efezebrief
lezen  we 1:20/21  lezen  we dat
God Christus uit de doden heeft
opgewekt en dat Hij Hem gezet
heeft aan zijn rechterhand in de
hemelse  gewesten,  boven  alle
overheid en macht en kracht en
heerschappij.

En nu lezen we in Efeze 2:6 dat
wij  door  genade behouden zijn
en  dat  God  ons  mede  heeft
opgewekt  en  ons  mede  een
plaats heeft gegeven (letterlijk in
de SV: mede gezet heeft) in de
hemelse gewesten in Christus.

Dat  is  een  duizelingwekkend
grote zegen! 

Met  die  zegen  heeft  God  ons
gezegend  in  Christus.   Zijn
overwinning  is  onze
overwinning;  wij  mogen  delen
door  genade  in  Zijn
overwinning. 

En dan staat er verder in Efeze
1:4

Hij  heeft  ons  immers  in  Hem
uitverkoren  voor  de

grondlegging der wereld, opdat
wij  heilig  en  onberispelijk
zouden  zijn  voor  zijn
aangezicht.

In de Staten-Vertaling:  … opdat
wij heilig en onberispelijk voor
Hem zouden zijn in de liefde. 

Een geweldige zegen is dus, dat
wij  in  Hem  uitverkoren  zijn
vóór  de  grondlegging  der
wereld. Voordat God de wereld
ging scheppen, dacht Hij dus al
aan ons.

Uitverkiezing  … het woord zegt
het al heeft twee kanten.  De ene
kant  is:  Het  is  een  soevereine
daad en  genade van God.   Hij
bepaald;  Hij  heeft  uitverkoren
en niet wij.

En  hoe  weten  wij  nu,  dat  wij
uitverkoren  zijn  en  dat  is  de
andere  kant  van  deze  medaille
en dat staat in 1 Thes. 1:4-7.

Dat  gij  geliefde  broeders
uitverkoren  zijt  weten  wij  …
omdat  gij  het  woord  onder
verdrukking met blijdschap van
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de  heilige  Geest  aangenomen
hebt. 

God  zegt  dus:   je  bent
uitverkoren  van  vóór  de
grondlegging der  wereld  en  als
wij  zeggen:  dank  u  voor  deze
geweldige  genade;  ik  neem  dit
woord aan,   dan weten wij  dat
wij uitverkoren zijn.

Die uitverkiezing heeft  dus een
doel:  namelijk  om  heilig  en
onberispelijk  voor  Hem te  zijn
in de liefde.

Hij wil ons dus zegenen met een
volheid  van  liefde  jegens
elkander,  hoe  de  ander  ook  is.
Met een volheid van geduld en
verdraagzaamheid.

Met  een  oneindige  voorraad
goedheid  die  ons  in  staat  stelt
om  kwaad  met  goed  te
vergelden.

Een  volheid  van  ootmoed  om
gemakkelijk te kunnen buigen.  

Samengevat:  God wil ons graag
zegenen  met  alles  wat  in  Hem

is, om zo daarmee weer de ander
te kunnen zegenen. 

Tel uw zegeningen !  We gaan
verder !

In  liefde  heeft  Hij  ons  tevoren
ertoe  bestemd  als  zonen  van
Hem  te  worden  aangenomen
door  Jezus  Christus,  naar  het
welbehagen van zijn wil,

Tot  lof  van  de  heerlijkheid
zijner  genade,  waarmede  Hij
ons  begenadigd  heeft  in  de
Geliefde.

Letterlijk staat hier dat God ons
gesteld  heeft  tot  zonen.  Dat
komt  neer  op  –  geadopteerd
worden tot zonen – aangenomen
zonen. 

Zonen:  geen probleem voor de
zusters. Het gaat om broeders en
zusters: Gods zonen.  

De mannen broeders hebben er
ook  geen  probleem mee  als  er
gesproken  wordt  in  het  boek
Openbaring over  de "bruid  van
Christus" .   
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Daar gaat het ook over broeders
en zusters.

Er wordt in de Schrift gesproken
over  "kinderen  Gods"  en  er
wordt  gesproken  over  "zonen
Gods".

Een kind van God is iemand die
dat heeft gedaan wat in Johannes
1:12 staat: 

Doch  allen  die  Hem
aangenomen  hebben,  hun
heeft  Hij  macht gegeven om
kinderen Gods te worden. 

En 1 Joh. 3:1 zegt:

Ziet,  welk een liefde ons de
Vader gegeven heeft, dat wij
kinderen  Gods  genoemd
worden, en wij zijn het ook.

Bij  zonen gaat  het  om adoptie.
Als de zoon volgroeid is, kan hij
delen  in  het  bedrijf  van  zijn
vader,  zoals  Galaten  4:7  stelt:
"Indien gij zoon zijt, dan zijt gij
ook erfgenaam door God.

Keizer  Augustus  was  de
geadopteerde  zoon  van  Julias

Caesar.   Hij  werd  geadopteerd
voor  een  geweldig  hoog  aards
doel  namelijk  om  keizer  te
worden  van  het  Romeinse  rijk
en hij is het ook geworden.

In Efeze  1:5  staat  in  de  Staten
Vertaling dat God zonen er zijn
voor hemzelf "in Zichzelf" .  

Bij kinderen Gods is de Vader er
voor u.  Bij zonen Gods bent u
er voor de Vader.

Zonen naar het welbehagen van
Zijn wil.

Er staat zoiets van: zonen waar
Hij plezier en vreugde in heeft.

Als  wij  naar  het  vlees leven
heeft  God  geen  plezier  in  ons.
Daarom  staat  er  ook  in
Romeinen 8:13/14

13  Want  indien  gij  naar  het
vlees leeft, zult gij sterven; maar
indien  gij  door  de  Geest  de
werkingen  des  lichaams  doodt,
zult  gij  leven.  14   Want  allen,
die  door de Geest  Gods geleid
worden, zijn zonen Gods.
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Het  "want"  waar  vers  14  mee
begint, heeft te maken met vers
13.   Als  we  de  Schrift  goed
lezen, komen we er altijd uit.

Zonen  waar  aan  Hij  vreugde
beleeft.   Zonen  denken  en
voelen mee met  hun Vader. Ze
hebben  belangstelling  voor  de
interesses van hun Vader. 

En nu gaan we naar 2 Cor. 6:17
en verder:

17  Daarom  gaat  weg  uit  hun
midden, en scheidt u af, spreekt
de Here, en houdt niet vast aan
het onreine.

18 En Ik zal u aannemen, en Ik
zal u tot  Vader zijn  en gij  zult
Mij tot zonen en dochteren zijn,
zegt de Here, de Almachtige.

1  Daar  wij  nu  deze  beloften
bezitten, geliefden, laten wij ons
reinigen  van  alle  bezoedeling
des vlezes en des geestes, en zo
onze heiligheid volmaken in de
vreze Gods.

Hier  wordt  gesproken  over
zonen en dochters van God.   In

liefde  heeft  Gods  ons
uitverkoren  om  daartoe  op  te
groeien.  Zij scheiden zich af en
houden niet vast aan het onreine.

En omdat zij de heilige Geest in
zich  hebben,  reinigen  zij  zich
van  alle  bezoedeling  van  het
vlees en de geest.  Zo staat het
er. 

Dan staat er verder in Efeze 1:7

En  in  Hem  hebben  wij  de
verlossing  door  zijn  bloed,  de
vergeving van de overtredingen
naar  de  rijkdom  van  Zijn
genade.

Hier  worden  twee  dingen
genoemd:  ten  eerste:  in  Hem
hebben wij de verlossing en ten
tweede:  in  Hem hebben wij  de
vergeving.

Waar zijn we dan van verlost??
Wij  zijn  verlost  van  de  macht
der zonde.  

Hetzelfde  zegt  Paulus  in  Col.
1:13/14
waar staat:
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Hij  heeft  ons  verlost  uit  de
macht  der  duisternis  en
overgebracht  in  het  Koninkrijk
van de Zoon zijner liefde, in wie
wij  de  verlossing  hebben,  de
vergeving der zonden.

Lieve  mensen,  wat  een  zegen!
Hier staat wat zwart op wit.  Wij
zijn verlost uit de macht van de
duisternis.  

Door  Christus  heeft  de
duisternis geen macht meer over
ons.    Helemaal  geen  macht
meer over ons zoals ook staat in
Romeinen 6:13

De  zonde  zal  over  u  geen
heerschappij  voeren,  want  gij
zijt  niet  onder  de  wet,  maar
onder de genade.

We gaan verder met vers 15/16
15:  Daarom  houd  ook  ik,
gehoord  hebbende  van  uw
geloof in de Here Jezus en van
uw liefde tot al de heiligen,  16:
niet op te danken, u gedenkende
bij mijn gebeden

17: opdat de God van onze Here
Jezus  Christus,  de  Vader  der

heerlijkheid,  u  geve  de  Geest
van wijsheid en van openbaring
om Hem recht te kennen.
Paulus  had gehoord van (1)  de
verticale voorwaarde en  dat  is
het  geloof in  de Here Jezus  en
ook  van  de  horizontale
voorwaarde (2)  de  liefde  tot  al
de heiligen. 

Paulus  dankt  en  bidt  voor  hen
om  de  Geest  van  wijsheid  en
openbaring  om  Hem  recht  te
kennen. 

18  verlichte  ogen  uws  harten,
zodat gij weet, welke hoop zijn
roeping  wekt  en  hoe  rijk  de
heerlijkheid is zijner erfenis bij
de heiligen.

De  emmaüsgangers  zeiden  tot
elkaar:  Was  ons  hart  niet
brandende  in  ons,  terwijl  Hij
onderweg tot  ons  sprak  en ons
de Schriften opende?

Zij  kregen  verlichte  ogen  van
hun hart  en dat  is  wat ook wij
nodig hebben.

De hoop van onze roeping is dat
wij heilig en onberispelijk voor
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Hem  kunnen  worden  in  de
liefde. 

Wij  zijn  geroepen  tot  het
zoonschap ! 

Zonen waaraan Hij vreugde kan
beleven.   Mensen  die  een
afspiegeling zijn van de Zoon in
wie Hij een welbehagen heeft.

Hoe rijk de heerlijkheid van zijn
erfenis  is  in  zijn  heiligen!   De
Here  Jezus  is  erfgenaam  van
God  en  wij  zijn  "mede
erfgenamen" van Christus.

 Immers, indien wij  delen in
zijn lijden, is dat om ook te
delen in zijn verheerlijking. 

Jezus  leed  in  de  verzoekingen.
Als wij delen in dat lijden is dat
ook  om  te  delen  in  Zijn
verheerlijking.

Hebr.  2:18  zegt:   Doordat  Hij
Zelf in de verzoekingen geleden
heeft, kan Hij hun, die verzocht
worden, te hulp komen.

Wij  hebben  een  Helper,  groot
van kracht. 

Zijn  kracht  is  overweldigend
groot en dat lezen we tot slot in
Efeze 1:19 t/m 23

19 en hoe overweldigend groot
zijn  kracht  is  aan  ons,  die
geloven.

Geloof  dat  u  met  Hem  bent
opgewekt en in Hem ook mede
in  de  hemel  gezet  bent,  boven
alle overheid, macht en kracht.

 Blijf niet  beneden uw stand
leven!

 Het verdriet God als men dat
doet.


