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Efeziërs 'Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!'

Vandaag wil ik een stuk uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze behandelen.
U kunt het alvast Efeziërs opzoeken.

Inleiding:
Efeze was een plaats in Klein Azië, nu het land 'Turkije'.
Paulus ontdekte de stad als sleutel tot de toegang tot de westelijke provincies van Klein-Azië. 
Vanuit Efeze verspreidde het evangelie zich door "bijna geheel Azië".
De gemeente in Efeze was een gemeente met joden, die later in Jezus Christus zijn gaan geloven
Ook waren er een heel aantal heidenen. Heidenen waren de mensen die niet als jood geboren waren 
en dus ook de Here God nog helemaal niet aanbaden, vaak leefde ze op een manier waar de Here 
God absoluut niet blij mee is. Heel wat van die heidenen hebben zich uiteindelijk ook bekeerd en 
zijn dus volgeling van Jezus geworden. 

Paulus begint de brief door te vertellen wat een bevoorrechte positie we als christenen hebben door 
Jezus Christus. 
Efeziërs 1: 1- 8
1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen  
die één zijn in Christus Jezus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus,  
de Heer. 
Lof en dank 
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in  
Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 
4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om 
voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in  
Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons  
geschonken in zijn geliefde Zoon. 
7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8 die  
God ons in overvloed heeft geschonken. 

Een prachtig begin van de brief.
Paulus begint niet voor niets met een korte uitleg van het evangelie.

Er is namelijk iets bijzonders gebeurd.
Eeuwenlang was het Joodse volk het uitverkoren volk van de Here God.
De schepper van hemel en aarde had dit volk uitgekozen om de rest van de wereld te laten zien wie 
Hij is.
Het Joodse volk was zo gelukkig om de wetten van God uit eerste hand te ontvangen. De Heer 
leidde het volk, Hij hielp het volk en hij beschermde het volk.
Lange tijd was het voor mensen uit andere volken niet mogelijk om dezelfde voorrechten te hebben 
als het Joodse volk. Vreemdelingen hadden bijvoorbeeld geen mogelijkheid om als Hogepriester in 
de tempel te functioneren.
Toch is het altijd de bedoeling van God geweest om de gehele wereld bekend te maken met Zijn 
almacht en liefde.
Met de komst van Jezus werd die bedoeling uitgevoerd. Het offer van Jezus was niet alleen voor de 
Joden bedoeld maar ook voor alle andere volken, de heidenen.
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Efeziërs 2: 8- 20
8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het  
is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten  
voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de  
weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. 
11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen 
genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet  
verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was  
bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en  
zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door  
zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de  
muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften  
buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij  
vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de  
vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die  
dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 
19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en  
huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus  
Jezus zelf als de hoeksteen. 

Tot voor kort was Israël, zoals het Joodse volk ook genoemd wordt, het enige volk die exclusieve 
omgang met de Almachtige had. Maar dat was nu veranderd.
De Here God heeft Zich door Jezus bekend gemaakt aan alle volken.
De Joden kregen gezelschap van de heidenen. 
De heidenen werden nu zelfs huisgenoten genoemd.
Ze waren niet langer vreemdelingen of gasten maar medeburgers.
Ze werden nu zelfs priester genoemd.

De samenkomsten kregen dus in ééń keer een heel andere samenstelling.
Waren er eerst voornamelijk Joden, nu zaten de onbesneden heiden daartussen .
Dat verliep niet altijd even gemakkelijk.
Aan de ene kant de Joodse bekeerlingen die al eeuwenlang gewend waren om zich aan de wetten 
van God te houden.
Aan de andere kant de heidense bekeerlingen. Die eigenlijk van toeten noch blazen wisten.

Veel 'gewone' bekeerlingen raakten hierdoor in de war.
“moesten zij zich ook laten besnijden?”
“waren al die tientallen wetten nu wel of niet voor hun?”
“waren ze in Gods ogen nu werkelijk gelijk aan hun Joodse metgezellen of niet?”
“misschien waren de Joodse Christenen wel heiliger”

Door deze onzekerheden raakte de jonge kerk verdeeld. De heidense bekeerlingen begonnen zich 
weer op te stellen als vreemdelingen.

“mooi dat we gered zijn maar zo goed als de Joodse christenen worden we toch nooit.”

Paulus kreeg lucht van deze misstanden en schreef in hoofdstuk 4 hoe de situatie nu werkelijk was 
geworden.
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Efeziërs 4: 1- 6
Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de  
roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag 
elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren  
die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5  
één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in  
allen is. 

Dit om duidelijk te maken dat er door Jezus geen verschil meer was door afkomst.

Maar Paulus ging verder:

Efezi  ërs 4  :     17- 19  
Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze  
denkbeelden.
18  In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet  
kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.
19  Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei  
zedeloze praktijken.

Veel heidense Christenen hadden het koppie laten hangen.
Ze konden nooit voldoen aan de regels van de Joden.
Hoe goed ze ook probeerde te leven ze werden nooit een heilige.
Ze waren compleet hun positie in Jezus uit het oog verloren en gaven de moed op.
Langzaam maar zeker vervielen ze weer in hun oude leefgewoonten.
Ze deden al snel weer mee met zaken die voor Gods ogen niet kunnen bestaan. 
Heidense feesten waarin drank en seks belangrijke ingrediënten zijn. 
Terwijl ze nu juist gered waren uit dat oude leven door op Jezus te gaan vertrouwen.

Maar Paulus komt ze te hulp:

Efeziërs 4: 20- 24
20  Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!
21  U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt  
duidelijk
22  dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan 
bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
23  dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
24  en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige  
rechtvaardigheid en heiligheid.

Wat bedoeld Paulus hiermee?

Een christen heeft Jezus Christus leren kennen. 
Daar past de oude manier van leven niet bij. 
Door Jezus hebben ze een nieuw leven ontvangen.
In dat nieuwe leven passen de dingen die ze vroeger deden niet meer.
Ze waren nu priesters en afgezanten van de Allerhoogste God.
Ja ze waren zelfs kinderen van de Almachtige geworden!
Het feit dat ze minder wisten van de joodse wetten en feesten deed daar niets aan af.
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Dat wil nog niet zeggen, dat ze totaal anders moesten leven dan ongelovige mensen,
Ze gingen allemaal naar school, werk of feestjes. 
Ze moesten ook elke dag net als ongelovigen eten, drinken en naar het toilet.
Daar ging het niet om!
Jezus ging ook naar feestjes. Hij moest ook leren, werken, eten en slapen.
Maar Hij deed alles met verstand en gericht op Gods eer.

Het ging dus van nu om de inhoud:

Dat nieuwe leven moesten ze aantrekken als een mooie schone kleding.
Als volgeling van Jezus moesten ze gaan denken en doen als Jezus.
Paulus zegt dus tegen ze dat ze in die positie moeten gaan staan.
Het is alsof hij ze toe roept:
“Hey hallo!!! Jullie zijn kinderen van de allerhoogste God! Jullie zijn niet langer buitenstaanders!  
Samen met jullie joodse broeders en zuster mogen jullie voor eeuwig in het huis van jullie Vader  
wonen!”

Wat zullen ze gedacht hebben?
“Wauw! Geweldig, wat een genade! Wat een voorrecht om te  gaan leven zoals Hij dat bedoeld  
heeft.”
Hun leven volledig in Gods handen leggen is wat ze moesten doen.
Hem vertrouwen ook al lijkt die ander heiliger dan jij.
Alleen dan konden ze van binnen uit veranderen.

Hoe zit dat met ons?

Zelf heb ik een soortgelijk idee gehad toen ik net Christen werd.
Ik kwam in een kerk waar de meeste mensen naar mijn idee heiliger waren dan ik.
Veel van hen waren christelijk opgevoed en ander waren al minstens 100 jaar volgeling van Jezus.
Het was jammer dat sommigen van hen zich ook zo op stelde.

Opmerkingen zoals:
“Wil jij preken? Nou wacht eerst maar eens net als Mozes 40 jaar.”
“Je bent nu nog enthousiast maar wacht maar tot je wat langer op de weg bent dan....”
Gelukkig waren daar ook broeders en zusters die erg hun best deden om mij te begrijpen en te 
helpen groeien. 

Vroeger en nu:

De problemen van de eerste Christenen zijn eigenlijk niet veel anders dan de problemen die wij nu 
hebben.
Zoals mijn voorbeeld van net al aangeeft zijn er nu ook nog best veel Christenen die zich als 
vreemdelingen gedragen.
Nu zijn het misschien de Joden niet meer maar we hebben nu te maken met andere 'superheiligen'.
Denk dan eens aan de volgende categorieën:

 zendelingen
 dominees
 sprekers
 jeugdleiders
 Theologen 
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Ook nu nog zie je maar al te vaak dat de 'gewone huis, tuin en keuken christen' het heilige werk 
over laat aan de 'echte priesters'.
“Nou ja, ik geef mijn geld dan kunnen de zendelingen ten minste nog wat doen.”
“Jezus door dik en dun volgen? Tja, die spreker heeft makkelijk praten, hij leeft dicht bij God.”

Doordat ze zich niet beseffen wie ze zijn zinkt de moed ze in de schoenen.

Op zondagochtend zijn ze aanwezig en zingen mee maar het zegt ze niet veel.

Langzaam dreigen ze terug te zakken in het oude leven.
In de kerk wordt de schijn nog wel hoog gehouden maar eenmaal thuis...
“Ach wat maakt het ook uit wat ik doe, ik kan toch niet voldoen aan al die regels.”

Al heel vaak heb ik Christenen dingen zien doen die absoluut niet bij het nieuwe leven passen.
 Hoe vaak ik al niet heb meegemaakt dat we met z'n allen heerlijk 'halleluja' zingen tijdens de 

trouwdienst en dat vervolgens later op het feest het zelfde woord niet meer zonder slissen 
uitgesproken kan worden.

 In de kerk wordt er nog netjes gepraat maar op straat lijkt het taal gebruik plotseling veel 
grover te moeten.

 's Ochtens hebben we nog gesproken over 'liefhebben' en 's middags wordt er gedreigd dat 
als iemand ze wat zou willen doen.... nou dan zullen ze het beleven!

Van veel van deze dingen zijn we ons wel bewust dat het niet past als we zeggen dat we Jezus 
volgen. 
Voor het gemak wordt het vaak weg gewuifd onder het mom van 'niet moeilijk doen', soms zelfs 
met argumenten die uit de bijbel zouden komen.

Dit is nu juist wat Paulus bedoeld met vers 20
'Maar zo hebt u Christus niet leren kennen!'

Als wij Christus hebben leren kennen dan worden de versen 4 t/m 6 van hoofdstuk 1 wekelijkheid:
Efeziërs 1: 4- 6
4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om 
voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in  
Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons  
geschonken in zijn geliefde Zoon. 

Dus val niet in de strik van satan.
Hij is het die graag ziet dat je het idee hebt niet te voldoen aan Gods criteria.

Gods Geest wil het graag over nemen:
Dan moet je geest en je denken voortdurend vernieuwd worden. 
Als dat het geval is zal de Geest van God de ruimte in je leven krijgen om je te helpen.
Hij laat je dan weten of je iets gaat doen dat niet hoort als volgeling van Jezus.
Vaak zijn het gedachten die je te binnen schieten als je op het punt staat is verkeerds te doen.
“hey, denk je een beetje om de hoeveelheid die je drinkt?”
“Even tot tien tellen!”
“Ho, ho, niet verder dan hier!! Je bent nog niet getrouwd”
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“Zal je dat nu wel doen?”

Als je doet wat Paulus hier aanraad zul je merken dat het Gods Geest zelf is die je gaat helpen.

21  U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt  
duidelijk
22  dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan 
bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
Je moet dus de beslissing willen nemen om niet te leven als een ongelovige maar zoals Jezus ons 
dat heeft voor gedaan.
23  dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
24  en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige  
rechtvaardigheid en heiligheid.
Dat betekend dat je het vroegere leven uit moet trekken als vieze kleding en de schone witte 
kleding, dat is het nieuwe leven met Jezus, aan moet trekken. Met andere woorden: Jezus de baas 
laten zijn over je leven.
Dan zul je zien dat vers 23 vanzelf gaat gebeuren. Je denken en je geest worden voortdurend 
vernieuwd. Je zult een hekel gaan krijgen aan slechte dingen. Het wordt je nieuwe levenswandel. Je 
zult plezier hebben in het doen van het goede!
Maar daar is wel een keuze en vertrouwen voor nodig.
Amen
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