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Efeze 1
We lezen in Efeze 1:3 de volgende woorden:
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.

Wat wil het zeggen dat Hij ons
in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus?
In Efeze 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.

In dit vers zegent Paulus 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.
Het gaat hier niet om aardse zegeningen hoewel de Vader daar
ook voor zorgt.1
Er staat dus: die ons met allerlei
geestelijke zegen in de hemelse
gewesten gezegend heeft in
Christus.

1

Math. 6:33

En dan lezen we ook in Efeze
2:6 dat wij door genade behouden zijn en dat God ons mede
heeft opgewekt en ons mede een
plaats heeft gegeven in de hemelse gewesten in Christus.
Dat is een bijna duizelingwekkende grote zegen!
Met die zegen heeft God ons gezegend in Christus. Zijn overwinning is onze overwinning;
wij mogen delen door genade in
Zijn overwinning.
Veel christenen zijn zich niet
bewust zijn van de rijkdom die
ze in Christus bezitten.
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Een christenbroeder
eens:

schreef

En dan staat er verder in Efeze
1:4

Het vergaat hun als het oude
vrouwtje dat van haar zoon uit
het buitenland een cheque voor
een groot bedrag kreeg.

Hij heeft ons immers in Hem
uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig
en onberispelijk zouden zijn
voor zijn aangezicht.

Ze wist niet wat ze ermee moest
doen. Zij vond het best een aardig stukje papier en de enige
waarde die het voor haar had,
was het besef dat het van haar
zoon kwam.
Ze hing de cheque aan de muur,
meer deed ze er niet mee. Maar
daarvoor had haar zoon de cheque niet gestuurd.
Hij wilde, dat ze de cheque zou
verzilveren om verder zonder
zorgen te leven.
Het voorbeeld maakt duidelijk
hoe menig christen aankijkt tegen de door God geschonken
zegeningen.
Je verzilvert bij wijze van spreken de cheque, als je het Woord
gelooft ën daaruit gaat leven en
daarmee gaat werken.

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.
En Zijn doel met die uitverkiezen wordt hier ook genoemd,
namelijk dat wij heilig en onberispelijk zullen zijn.
Dat is een proces; heilig wil
zeggen: toegewijd. En onberispelijk wil zeggen: onberispelijk
naar ons geweten.
Uitverkiezing: Men kan zeggen,
dat is een medaille met twee
kanten:
De ene kant is: Het is een soevereine daad van de genade van
God. Hij bepaald; Hij heeft uitverkoren en niet wij.
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En hoe weten wij nu, dat wij
uitverkoren zijn en dat is de andere kant van deze medaille en
staat in 1 Thes. 1:4a en 6a.
4a Dat gij geliefde broeders uitverkoren zijt weten wij …6a
omdat gij het woord onder verdrukking met blijdschap van 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.
Hij wil ons dus zegenen met een
volheid van liefde, geduld, verdraagzaamheid enz.
In Christus zijn wij gezegend
met alle geestelijke zegen.
Samengevat: God wil ons graag
zegenen met alles wat in Hem

is, om zo daarmee weer de ander
te kunnen zegenen.
5 In liefde heeft Hij ons tevoren
ertoe bestemd als zonen van
Hem te worden aangenomen
door Jezus Christus, naar het
welbehagen van zijn wil,
6 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". En daar gaat het ook
over broeders en zusters.
In Efeze 1:5 staat in de Staten
Vertaling dat Gods zonen er zijn
voor Hemzelf "in Zichzelf" .
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Bij kinderen van God is de Vader er voor hen; een zorgzame
Vader voor Zijn kinderen. Bij
zonen van God zijn de zonen er
voor de Vader.
Zonen naar het welbehagen van
Zijn wil.
Er staat zoiets van: zonen waar
Hij plezier en vreugde in heeft.
Zonen waar aan Hij vreugde beleeft. Zonen denken en voelen
mee met hun Vader. Ze hebben
belangstelling voor de "zaak"
van hun Vader.
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:
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 het zwart op wit. Wij
zijn verlost uit de macht van de
duisternis.
Door Christus heeft de duisternis geen macht meer over ons.
We gaan verder met Efeze 1
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.
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Paulus had gehoord van (1) hun
verticale ontwikkeling en dat is
het geloof in de Here Jezus en
(2) ook van de horizontale ontwikkeling en dat is liefde tot al
de heiligen.
Paulus dankt en bidt voor hen
dat zij de Geest van wijsheid en
openbaring mogen ontvangen
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 Emmaüs gangers 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 veranderd zullen worden
naar het beeld van Jezus.

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.
Romeinen 8:17 noemt in dit
verband:
Zijn wij nu kinderen, dan zijn
wij ook erfgenamen, erfgenamen
van God en mede-erfgenamen
van Christus;
Immers, indien wij delen in zijn
lijden 2, is dat om ook te delen in
zijn verheerlijking.
Wij hebben een Helper, groot
van kracht.
Zijn kracht is overweldigend
groot als wij deze woorden geloven, en dat lezen we tot slot in
Efeze 1:19 t/m 23

En wij zijn geroepen tot het
zoonschap !
2

Hebr. 2:18 en 1 Petrus 4:1/2
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19 En hoe overweldigend groot
zijn kracht is aan ons, die geloven.
20 Naar de werking van de
sterkte zijner macht, die Hij
heeft gewrocht in Christus
21 Door Hem uit de doden op te
wekken en Hem te zetten aan
zijn rechterhand in de hemelse
gewesten.
22 Boven alle overheid en macht
en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet
alleen in deze, maar ook in de
toekomende eeuw.
22 En Hij heeft alles onder zijn
voeten gesteld en Hem als hoofd
boven al wat is, gegeven aan de
gemeente, die zijn lichaam is.
23 Vervuld met Hem, die alles in
allen volmaakt.
Heerlijk om te geloven, dat wij
met Hem zijn opgewekt en in
Hem ook mede in de hemel gezet zijn, boven alle overheid,
macht en kracht.

➢ Laten we dus niet beneden
onze stand leven!
➢ Dat de Vader plezier zal
hebben in zijn zonen.

