
EFEZE 
 
Kern 
In deze brief van Paulus aan de gemeente in Efeze gaat het opvallend vaak over de hemel. Paulus 
gaat deze gemeente vóór naar de hemel. Hij roept haar op te bidden en te leven met de hemel als 
vertrekpunt. Dat houdt ook in dat mensen naar eenheid zoeken, in die tijd eenheid tussen christenen 
uit de Joden en christenen uit de heidenen. 
 
Opbouw 
De eerste drie hoofdstukken van deze brief zijn gevuld met gebed en lofprijzing. Daarna volgen de 
oproep om de eenheid in de kerk te bewaren (4) en aanwijzingen om te leven naar het voorbeeld en 
de liefde van God en Christus (4,5). In hoofdstuk 6 de oproep om de wapenrusting van God aan te 
trekken om stand te kunnen houden tegen de duivel. De duivel (letterlijk diabolus = uiteenwerper) 
die zich juist richt op het kapot maken van relaties, van eenheid. Relaties onderling, maar ook de 
relatie tussen de hemel en de mensen. 
  
Kerntekst 
Als kerntekst kan genoemd worden: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die 
ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus 
heeft God ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn.’ (1:3-4) 
 
Uitgelicht 
In de hemel 
Paulus’ oproep om te bidden (‘Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.‘ 6:18) is 
doordrongen van het besef dat je, als je bidt, voor God staat, voor God die in de hemel is: ‘Ik buig 
mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.’ 
(3:14-15)  
In de hemel waar ook Christus is. ‘God wekte Hem op uit de dood en gaf Hem een plaats in de 
hemelsferen.’ (1:20) In Christus hebben ook wij een plaats in de hemel. ‘Ons heeft Hij mede een 
plaats gegeven in de hemelsferen.’ (2:6) 
Andere teksten die de hemel of de hemelsferen ter sprake brengen zijn 1:3,10 en 3:10,15 en 4:10. 
Waarom zoveel nadruk hierop? Het kan zijn dat de Efeziërs in Paulus’ tijd te weinig aan de hemel 
denken, dat ze zich als christenen uit de heidenen tweederangs christenen voelen, na de Joden, die 
Gods eerste keus zouden zijn. 
 
Eenheid op aarde 
Groepen mensen die zelf denken dat ze niet bij elkaar horen, worden door God aan elkaar 
verbonden: ‘In Hem zijn wij een erfdeel geworden, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd 
hadden. In Hem zijn ook jullie, toen je tot geloof kwam.’  (1:11-13) En ‘Maar nu zijn jullie die eens ver 
weg waren, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.’ (2:13)  
Daarom de oproep je in te spannen ‘om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de 
vrede.’ (4:3-6) Wij hoeven de eenheid niet te maken, dat doet de Geest, maar wel te bewaren. En 
daarbij hebben we de hemel nodig.  
 
In Christus 
‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, 
met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus heeft God ons vol liefde uitgekozen 
om voor Hem heilig en zuiver te zijn.’ (1:3,4) 
Het accent ligt op in Christus, niet op ons die uitgekozen zijn, zoals wel vaak gedacht en gepreekt is.  
Het alternatief is dit: God heeft ons in Adam, met talrijke geestelijke zegeningen willen zegenen. 
Maar in Adam kan Hij zijn zegen niet meer aan ons kwijt. Daarom wil Hij ons nu in Christus zegenen. 
In Hem zijn we uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn.   



Jezus kon de lijn met de hemel wel vasthouden. Daarom ‘wekte God Jezus op uit de dood en gaf Hem 
een plaats in de hemelsferen aan zijn rechterhand.’ (1:20) En ‘heeft Hij ons mee met Hem uit de dood 
opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.’ (2:6)    
Jezus komt namens ons in de hemel. Eigenlijk is de hemel dus ook nu al onze plek.  
 
De dagelijkse praktijk 
Als we vanuit de hemel leven, dan hoeven we niet tegen dingen op te zien, maar mogen we met God 
mee kijken, naar ons leven hier op aarde en naar alles wat er gebeurt. Verticaal denken en leven, in 
plaats van horizontaal, hoe moeilijk dat ook kan zijn.  
Als we de hemel vergeten, leven we zonder God en raken we afgestompt: ‘Afgestompt als ze zijn, 
geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u 
Christus niet leren kennen! Door Jezus wordt duidelijk dat jullie je vroegere levenswandel moeten 
opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat jullie 
geest en je denken voortdurend vernieuwd moeten worden. (4:19-23) 
 
In Efeze stond de tempel van Artemis, de god van de jacht en van de vruchtbaarheid. Deze god krijgt 
aandacht door seks. De tempel is in wezen een bordeel. Veel seksverslaafden zijn het gevolg. Paulus 
zet hiertegenover Jezus. En komt hierdoor in conflict met de makers van Artemis-beeldjes. 
 
De geestelijke strijd 
Bij conflicten benadrukt Paulus dat je vanuit de hemel meer ziet dan alleen maar mensen van vlees 
en bloed: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 
machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de 
wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 
stand te kunnen houden.’ (6:12-13) 
 
Vervuld zijn met de Geest 
Hiervoor is het nodig om vervuld te zijn van Jezus en zijn Geest: ‘De gemeente is Zijn lichaam en de 
vervulling van Hem die alles in allen vervult.’ (1:23) En ook: ‘Bedrink je niet, want dat leidt tot 
uitspattingen, maar laat de Geest je vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die 
de Geest je ingeeft. Zing en jubel met heel je hart voor de Heer en dank God, die je Vader is, altijd 
voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.’ (5:18-20) 
 
Jezelf vullen met alcohol of een andere verslaving en je laten vullen met de Geest zijn 
communicerende vaten. Vervuld zijn met de Geest brengt je op het niveau van God, waardoor je ook 
in staat bent met Hem mee te kijken naar deze wereld. 
 
Opgemerkt 
 
Paulus schreef deze brief vanuit de gevangenis. Dat geeft recht van spreken. Eenzelfde zicht op en 
leven vanuit de hemel zien we bij Dietrich Bonhoeffer, die tijdens de tweede wereldoorlog vanuit een 
Duitse cel zijn boeken en brieven schreef. 
 
Beeld 
 

 


