
Efesiërs 1:3-14 

Vooraf 

As ons nadink oor die konteks van vanoggend se diens, is drie dinge ter sake: 

 Die volgende vyf Sondae staan bekend as die Sondae na Epifanie. Die woord epifanie beteken 

verskyning of openbaring. Epifanie volg op die tyd waar Jesus se geboorte beklemtoon is. In 

epifanie fokus ons op wat ons leer van Jesus se lewe op aarde. Epifanie verkondig dat God hier 

is. 

 Dit is die begin van ’n nuwe jaar. ’n Mens voel onseker en bang – ons het bemoediging nodig. 

 Dit is die begin van ’n nuwe jaar – wat is ons uitdaging vir die jaar? 

Agtergrond 

Daar is ’n hele paar interessanthede rakende hierdie gedeelte wat ons vanoggend gaan lees: 

 Efesiërs was waarskynlik die laaste brief wat Paulus geskryf het.  Dit was vermoedelik toe hy in 

die tronk in Rome of Sesarea was.  

 Die brief het die naam gekry van die brief aan die Efesiërs, maar dit was nie oorspronklik aan 

hulle gerig nie. Die oudste manuskripte het net ’n spasie waar die naam van die gemeente 

voorkom. Die vermoede is dat dit gerig was aan verskillende gemeentes in Klein Asië en dat die 

brief van die een gemeente na die ander gestuur is en elke gemeente hulle eie naam daar 

ingelees het. Latere afskrifte van die brief is gevind waar die naam Efese voorkom en daarom is 

dit aan Efese gekoppel.  

 Kom ek vertel bietjie meer van Efese self. Paulus het met sy eerste sendingreis in 53 n.C. op pad 

terug na Jerusalem vinnig daar aangedoen. Tydens sy volgende sendingreis – ’n jaar later – het 

hy weer daar aangedoen en toe vir drie jaar daar gewerk. Die feit dat Paulus die gemeente baie 

goed geken het en dat dit eintlik ’n onpersoonlike brief is – hy verwys na niemand in die 

gemeente nie - bevestig dat dit nie net aan Efese gerig is nie. 

 Efese was ’n belangrike hawestad in die Egeïse see, aan die westekant van Klein Asië – dit is 

waar Turkye vandag is. In Efese het hulle in dardie tyd die godin Artemis – ook genoem Diana- 

aanbid.  

 As ons dit lees, kan julle gerus let op die woorde in vers 3: Aan God, die Vader van ons Here 

Jesus kom al die lof toe. Dit word gevolg met die opdrag : daarom moet ons God prys wat drie 

keer herhaal word in hierdie een lang sin. 

Inleiding 

’n Jong seuntjie se ma was erg bekommerd dat hy sy eerste skoolteleurstelling 

sou ervaar. Hy het oudisies gaan doen vir die skoolopvoering en hy was so 

entoesiasties dat hy gehoop het om ten minste ’n rolletjie daarin te kry. Sy ma 

het anders geweet. Die Vrydag toe die rolle uitgedeel is, het die bekommerde 

ma by die skoolhek gewag. Sy wou op dié manier net vir haar seun wys sy is 



daar, ook vir sy teleurstellings. Toe die skool uitkom, het die mannetjie op sy ma afgestorm en al gillende 

gesê:  “I’ve been chosen to clap and cheer!” 

Ons hoor vandag dat ons ook elkeen gekies is om te “clap and cheer” Ons is gekies om God se lof te 

verkondig; om Hom te loof. 

1. Een lang sin 

Hierdie hele gedeelte wat ons saamgelees het is in die oorspronklike Grieks net een sin. Die sin strek van 

die begin van vers 3 tot die einde van vers 14. In die Afrikaanse vertaling is die sin opgedeel in 11 verse 

en verskillende sinne. Dit is om ons te help om dit te verstaan. 

Hierdie lang sin word aangebied in die vorm van ’n spesifieke Joodse gebed, die Berakah. Die 

gebedsvorm kry ons in die Ou Testament en dit was ’n lofsang. In hierdie berakah gebede het twee 

elemente altyd voorop gestaan, naamlik ’n algemene uitroep van lof en dan die redes waarom lof 

gebring moes word. Die gedeelte wat ons gelees het is met ander woorde ’n oproep om God te loof en 

die redes daarvoor word aangedui. 

Kom ons torring hierdie een, lang sin bietjie uit mekaar: 

  

Die sin begin met die uitroep: Aan God kom die lof toe. Dit is die algemene uitroep. Daarna word die 

redes gegee.  

 In die sin gaan dit oor God wat optree. Die onderwerp is God.  

 Die voorwerp van die sin is ons. Aanmekaar lees ons dat God aan ons sekere dinge gedoen het. 

 Wat is die dinge wat God aan ons gedoen het? 

o God het ons geseën 

o God het ons uitverkies 

o God het ons bestem om sy kinders te wees 

o God het ons verlos 

o God het ons oortredinge vergewe 

o God het genade aan ons geskenk 

o God het sy geheimenis aan ons bekend gemaak 

o God het sy geheimenis tot uitvoering gebring 

o God het ons deel van sy volk gemaak 

o God het ons as eiendom van God beseël 

o God het belowe 

 

Drie keer word die sin as dit ware onderbreek met die word: daarom. Vers 6, 12 en 14 begin met 

daarom. Al drie die gevalle word weer teruggegryp na die algemene uitroep aan die begin. God moet 

geprys word. Op grond van die drie daarom’s kan ons die dinge wat God gedoen het in drie groepe 

verdeel. Die eerste groep gaan oor God wat ons geseën het. Die tweede groep oor  God wat ons verlos 

het en die derde groep oor God wat deel van sy volk gemaak het. 

 



In die lang sin word gelowiges dus opgeroep om God te loof vir sy genade aan mense.   

 

2. God se genade 

 

i. God wat ons seën 

 

Paulus herhinner ons daaraan dat God ons in Christus  geseën het met al die seëninge van die Gees wat 

in die hemel is. Nog voordat die wêreld geskep is het Hy ons uitgekies om heilig en onberispelik voor 

Hom te wees. God het ons bestem om sy kinders te wees.  

 

Wat beteken dit alles? Ek dink ons moet raaksien dat God Drie-enig by hierdie proses betrokke is. God 

die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees het ons as gelowiges geseën. God doen dit deur sy 

Seun en deur die gawes van die Gees aan ons te skenk.  

 

As ons moet eerlik wees is die seëninge wat ons ontvang het eintlik maar God self. God self het Hom aan 

ons bekend gemaak. Ons sou nooit vir God geken het as Hy nie homself aan ons bekend gemaak het nie. 

God het sy Seun- – self ook God aan ons gegee as Verlosser. God het sy Gees –self ook God – aan ons 

gegee om in ons te woon. Die seëninge wat ons gekry het was God self.  

 

’n Verdere deel van hierdie seëninge is dat God ons uitgekies of uitverkies het. Hierdie uitverkiesing het 

al plaasgevind voordat die wêreld geskep is. Ons verstaan dit dat God voor die skepping al alle gelowiges 

uitverkies het om aan Hom te behoort. Dit is nogal een van die moeilike dinge in die Bybel om te 

verstaan. As ons sê God het sekeres uitverkies, beteken dit dat Hy sekeres nie uitverkies het nie. Die 

implikasie daarvan is dat ons as mense maar net pion in God se hand is. As Hy ons uitverkies het, dan is 

ons gelukkig en gelowig. As iemand nie uitverkies is nie, dan is so iemand ongelukkig en ongelowig. Dit 

voel nie baie regverdig nie. 

 

As ons dink oor die uitverkiesing moet ons dadelik vir mekaar sê dat ons dit nie kan verstaan nie. Dit is 

een van daardie dinge wat ons net moet glo en aanvaar. Ons moet verder onthou dat alle mense 

gesondig het en die ewige dood verdien. Geen mens kan hom of haarself verontskuldig nie. Ons verdien 

die ewige dood. Daarom sou niemand die skuld voor God kon lê nie. Dit is ons elkeen se eie skuld. Ons 

moet ook nie aan God dink in terme van menslike eienskappe nie. Vir ons is dit moeilik om te verstaan 

hoe God van ewigheid af al kon kies. Ons moet onthou dat God se tydsbegrip nie soos ons tydsbegrip 

werk nie. Ons weet wat gister gebeur het, ons weet wat nou gebeur, maar die toekoms is vir ons duister. 

Vir God is gister, vandag en môre alles bekend. Hy kon al aan die begin geweet het wat ek en jy sou kies 

en op grond daarvan ons gekies het.  

 

Ons moet ook raak sien dat die Bybel sê dit is 100% God se toe doen dat ons gelowiges is. Hy kies ons. 

Hy gee ons geloof. Christus het aan die kruis gesterf. Maar net so sê die Bybel dat dit 100% ons 

verantwoordelikheid is. Ek en jy moet die keuse maak. Dit is ons verantwoordelikheid. In kort: kom jou 

verantwoordelikheid na en kies vir God en dank God dat dit sy genade was. 

 



’n Laaste opmerking oor die uitverkiesing: As Paulus daaroor skryf in die brief aan Efese dan doen hy dit 

nie om ons bang, onseker, deurmekaar of ongemaklik te maak nie. Hy doen dit om te troos. Hy doen dit 

as rede waarvoor ons God moet loof en waarvoor ons dankbaar moet wees. 

 

Ons moet ook raaksien waarvoor God ons uitverkies het: om heilig en onbeispelik voor God te wees. 

Hierdie woorde dui nie hier op iets wat ons moet doen nie. Dit dui op dit wat God van ons gemaak het. 

Hy het ons in sy eie oë heilig en onberispelik gemaak. God het ons herstel om te wees soos voor die 

sondeval. En as ons dit is, dan moet dit natuurlik ons aanmoedig om dit al meer te wees. 

 

Ons lees ook dat God ons sy kinders gemaak het. Ons wat die rug op God gedraai het en teen God gekies 

het, word deur God gekies. Eintlik veel meer: ons word sy kinders.  

 

Om hierdie redes moet God geloof word! 

 

ii. God wat ons verlos 

 

God het ons verlos en vergewe. Hy het dit gedoen deur die bloed van Jesus. Uit genade het Hy ons 

verlos en van al ons sondes vergewe. En ook die verlossingsplan het ’n lang geskiedenis. Dit was God se 

plan, sy wil en op die regte tyd het Hy dit deur Christus in werking gestel. Dit is lank tevore so bestem en 

so het God dit laat uitwerk. 

 

Deel van hierdie plan was juis dat alles wat in die hemel en onder die aarde is, onder die hoofskap van 

Jesus Christus verenig moes wees. Een van die temas wat in Efesiërs behandel word is die eenheid van 

die kerk. Paulus beklemtoon dat die in kerk van God ’n eenheid is – al bestaan dit uit mense van 

verskillende volke, tale, kulture, sosiale agtergronde. Die eenheid lê in Christus as hoof van die kerk.  

 

Christus se hoofskap gaan verder as net die kerk. Dit gaan oor alles wat bestaan. Hy regeer oor alles. Die 

kerk ja. Maar ook die skepping. Elke lewensterrein. Dit is juis wat ons in koninkrykstyd beklemtoon. 

Maag Christus Koning van alles en almal – van elke fasset van jou lewe. 

Om hierdie redes moet God geloof word! 

 

iii. God maak ons deel van sy volk/eiendom 

 

In die eerste twee gedeeltes oor wat God gedoen het praat Paulus oor “ons”. In die laaste gedeelte 

verwys hy na”julle”. Dit gebeur as hy begin praat oor die volk van God. Hy skryf hoofsaaklik vir nie-jode 

wat tot geloof gekom het. Met die eerste deel het hy oor homself en sy helpers gepraat. Maar nou sluit 

hy ook die gelowiges in Klein Asië in. Ook hulle het die Evangelie gehoor en deel van die volk van God 

geword.  Hulle het gehoor wat hy en sy helpers verkondig het. Hulle het geglo en is daarom ook deel van 

die volk van God. Die Heilige Gees het hulle beseël as die eiendom van God.    

 

Die Heilige Gees is die waarborg wat ons as gelowiges het dat al God se verdere beloftes vir die toekoms 

waar sal word. Die Griekse woord is “arabon”. Interessant dit is die moderne woord wat in Grieks 



gebruik word vir verlowing. Die begrip kom uit die ekonomiese en regsfere van die samelewing. ’n 

Arrabon was tegelyk ’n gewaarborgde belofte –iets soos ek sal alles betaal - en ’n werklikheid- iets soos 

hier is die eerste paaiement. Die Gees is daarom tegelykertyd ’n teken dat God sy belofte van die herstel 

van alles gestand sal doen, asook die eerste paaiement daarvan.  Ons deel dus nou reeds in God se 

herskepping van alles.   

 

Om hierdie redes moet God geloof word! 

 

3. Opdrag tot lof 

 

Al hierdie dinge wat God aan Paulus en aan die gelowiges in Klein Asië gedoen het, het God ook aan ons 

gedoen. En daarom kan ons ook vir God Darom moet ons vir God loof. Ons moet ook sy grootheid prys. 

Aan Hom kom die lof toe. 

 

Dit bring ons terug by die storie van die seuntjie aan die begin. Ons is gekies om te “clap en cheer.” Dis 

wat Paulus vir ons sê ons taak is, om elke dag vir God te klap en toe te juig.  

Hoe doen ’n mens dit?  

 Met woorde – Deur dit in jou gebede vir God te sê. Deur dit teenoor ander gelowiges te getuig. 

Deur dit te sing en uit te jubel. 

 Maar ook met jou lewe – deur juis heilig en onberispelik te lewe voor God.Deur as elke faset van 

jou lewe onder God se heerskappy te lewe. Deur met jou lewe iets van God se genade aan ander 

te wys. 

Aan die begin van die nuwe jaar is dit ons uitdaging: om in 2015 met alles wat ons is en het en doen God 

te loof. Dit omvat ons hele lewe. Ons beroepslewe, ons gesinslewe, ons persoonlike lewe, ons kerklike 

lewe, sport en ontspanning. Ja, alles. Niks is hiervan uitgesluit nie. 

En al speel ons nie die hoofrol nie speel ons elkeen ons klein rolletjie. En in ons elkeen se klein en 

onbelangrike rolletjie, kan ons God loof. 

Ons kan die jaar met die voorneme te gemoet gaan. Juis omdat ons die jaar ingaan met die wete dat ons 

deur God geseën is, deur God verlos is en sy eiendom is. Ons is gekies om te “clap and cheer”. 

Slot 

Daar is ’n baie mooi gedig van Dorothy Hanson Brown wat iets van hierdie handeklap en toejuiging vir 

God weergee:    

Here, wie is ek dat ek hier in wonders gewortel is? 

Dat iets in my dit waag om te antwoord? 

Here, ek wil die venster wawyd oopmaak, 

die wêreld wakker maak, 

en skreeu tot die klippe antwoord gee – 



God lewe, lewe, lewe en 

ek is geseën, geseën, geseën. 

Amen. 


