
Efesiërs 2:11-22 

Agtergrond 

Oor die stad Efese: 

Efese was ’n groot en belangrike stad in wat ons 

vandag ken as Turkye.  Historici bereken dat daar 

ongeveer 250 000 mense gewoon het aan die 

begin van ons jaartelling.  Die tempel van Artemis, 

een van die sewe wonders van die antieke wêreld, 

was ook daar.  Vandag is daar net ruïnes oor van 

Efese, naby die moderne stad Selçuk.   

Oor Paulus en die gemeente in Efese:  

Paulus het Efese drie keer besoek. 

 Die eerste besoek was in 51-52 n.C. Dit was net ’n kort tydjie en hy 

het blykbaar by Akwilla en Prisilla. Ons lees daarvan in Handelinge 

18:18-23. 

 Tydens sy tweede besoek het hy twee jaar daar gewerk. Ons lees 

dit in Handelinge 19:1-40. 

 Die derde besoek was nie in Efese self nie. Hy het die ouderlinge 

van die gemeente in Milete, ’n kusdorp sowat 60km van Efese 

ontmoet vir ’n gesprek. 

Oor die brief Efesiërs:  

Daar is al baie gewonder of Paulus werklik die brief van Efesiërs geskryf het. 

Die rede daarvoor is omdat Paulus net een persoonlike verwysing maak – 

na Tigikus. As hy solank daar gewerk het moes daar tog meer verwysings 

gewees het. Tog word aanvaar dat Paulus wel hierdie brief geskryf het, Dit 

is aan verskillende gemeentes gestuur en elke gemeente het sy naam 

ingelees. Die vermoede is dat die brief waar Efese hulle naam ingevoeg het, behoue gebly het. 

Hierdie brief is geskryf volgens die tradisionele antieke briefstruktuur: 

 Aanhef   1:1 

 Groetwoord 1:2-14 

 Danksegging 1:15-23 

 Hoofdeel 2:1-6:20 

 Groetwoorde 6:21-24 

 

 

 

 

 

 



Inleiding 

 

Stephan Joubert gebruik in sy boek "Jesus, 'n radikale sprong" die term 

"agteruit vorentoe. Daarmee wil hy sê dat ’n mens in jou geestelike lewe 

altyd rekening moet hou met jou verlede. As jy wil vorentoe beweeg in 

jou geestelike lewe moet jy ’n goeie begrip hê van jou geskiedenis. Dit is 

seker waar van meer as net jou geestelike lewe. Hy verduidelik dit verder 

deur te verwys na die truspieëltjie in jou motor. As jy bestuur is jou 

aandag hoofsaaklik gefokus op wat voor jou aangaan. Maar tog het jy jou 

spieëls nodig om te weet wat agter jou aangaan. Sonder spieëls bestuur 

jy baie moeiliker. 

 

Paulus gebruik in die paar verse wat ons gelees 

het in Efesiërs dieselfde gedagte. Hy begin vers 

11 met die woorde: Hou in gedagte wat julle 

vroeër was... Hy laat die gelowiges in Efese terugkyk, sodat hulle kan vorentoe 

beweeg. Agteruit vorentoe.  

 

Dit is ook ons opdrag. Ons moet vorentoe. Ons moet groei in ons geloofslewe.  

 Ons geloof moet toeneem. Al meer vertroue op God en al meer kennis 

van God. 

 Ons lewe moet meer en meer word soos Jesus. Ons moet meer 

gehoorsaam word. 

Ons kan dit regkry, deur so nou en dan terug te loer. Ons kan kyk waar ons 

vandaan kom. Nie om vas te steek by die verlede nie, maar juis om vorentoe 

te gaan. 

 

Kom ons begin deur te kyk na  

 

1. Wat en waar was ons?  

 

Paulus skryf vir die gelowiges in Efese dat hulle heidene was, onbesny. Hulle was sonder Christus. Hulle 

was nie deel van Israel wat die volk van God was nie. Hulle was ver van God af. Daarom het hulle nie 

deel aan die verbond of beloftes van God gehad nie. Hulle was sonder hoop en sonder God. 

 

Uit hierdie beskrywing van Paulus kan ons aflei dat die gelowiges in Efese was nie-Jode wat tot 

bekering gekom het. Daarom dat hulle onbesny en nie deel van Israel was nie. Daar was vyandskap 

tussen die Jode en nie-Jode. Die Jode het altyd geglo as volk van God is hulle beter as die ander volke. 

Hulle het die ander volke as minderwaardig beskou. Daarom dat hulle ook ver van God was. 

Maar deur Christus se sterwe aan die kruis het dit alles verander. Hulle het die Evangelie gehoor en 

tot geloof gekom. Ons gaan nou-nou daaroor praat.  



Wat en waar was ons? Eintlik maar presies dieselfde as die gelowiges in Efese. Voor Christus se koms 

sou ons ook deurgegaan het as heidene. Ons sou ook beskryf gewees het as ver van God. Ook ons sou 

nie deel gehad het aan die verbond en beloftes van God nie.    

Heeltemal verlore. Verewig dood. 

2. Wie en wat is ons nou? 

Die gelowiges in Efese se situasie het dramaties verander. Hierdie verandering word op twee maniere 

beskryf. 

 Die eerste is dat hulle het naby God gekom. Hulle het deel gekry aan die verbond en die 

beloftes van God.  

 Die tweede wyse waarop die verandering beskryf word is dat die vyandskap tussen hulle en 

die nie-Jode is weggeneem. Die muur van skeiding wat tussen hulle en die nie-Jode bestaan 

het is afgebreek. In plek van die vyandskap het daar vrede gekom. 

Paulus stel hulle nuwe situasie direk teenoor die ou situasie. Die nuwe in direk die teenoorgestelde 

van die oue.  

Die belangrike wat ons moet raaksien is dat God hierdie verandering teweeg gebring het. Dit was nie 

die prestasie van die gelowiges self nie. Die verandering het gekom deur die bloed van Christus. 

Hierdie gelowiges het nie self verander nie. God het deur Christus hulle verander. Waar hulle ver van 

God was, het God self hulle nader aan Hom getrek. Waar hulle sonder hoop was, het God vir hulle 

hoop gebring. Waar hulle in vyandskap met ander volke geleef het, het God die vyandskap weggevat 

en die muur van skeiding afgebreek en vir hulle in vrede saamgebring. 

Daarom is Paulus se skrywe oor hierdie saak  in die eerste plek  ’n beskrywing van God se genade – nie 

in die eerste plek ’n beskrywing van die gelowiges se verandering nie. 

Dit bring ons weer by die vraag aan die begin: Wie en wat is ons nou? 

Soos netnou moet ons antwoord: Eintlik maar presies dieselfde as die gelowiges as die gelowiges in 

Efese. Ons het presies die teenoorgestelde geword as wat ons was. Ons wat ver van God was, het naby 

aan God gekom. Ons wat sonder die verbond en beloftes van God was, het die verbond en beloftes 

ontvang. Ons wat nie deel van die volk van God was nie het deel van sy volk, sy kerk geword. Ons het 

deel van die kerk geword waar vyandskap tussen mense verdwyn het en skeidingsmure afgebreek is. 

En ook in ons geval is dit nie deur ons toedoen nie. Ook vir ons het hierdie verandering gekom deur 

die bloed van Jesus. Su sterwe en opstanding het ons verander.  

Alhoewel Paulus dit nie in hierdie klompie verse sê nie, kan ons die beeld gebruik wat hy op talle ander 

plekke gebruik: Hy verwys na die ou mens wat nuut geword het. Na die ou mens wat deur God in Jesus 

nuutgemaak is. Dit is presies waaroor hy hier skryf. Ons elkeen word vanoggend weer herinner dat 

ons nuwe mense is – mense wat totaal anders is as wat ons was. God het ons nuut gemaak. 

 

 



3. Wie en wat moet ons wees? 

Hierdie laaste vraag bring ons weer by ons tema uit: Agteruit vorentoe. Paulus het juis begin deur die 

Efesiërs te herinner: Hou dan in gedagte wat julle vroeër was... Sy herinnering staan in diens van sy 

oproep dat hulle moet  vorentoe beweeg. Die klem van die herinnering wat hulle was, val eintlik op 

wat hulle moet wees. Deur hulle te herinner aan wat hulle was, wil hy beklemtoon wat hulle is – of 

eintlik wat hulle moet wees. 

Dit is baie maklik vir gelowiges wat verander het hom terug te val na wat hulle was. Dit is maklik vir 

gelowiges om weer te leef asof hulle nog ver van God is en nog nie deel van die volk van God nie of 

nog in vyandskap met ander gelowiges. Gelowiges kan weer soos die ou sondige mens leef in plaas 

van die nuwe gehoorsame mens. 

Daarom herinner Paulus in die laaste paar verse hulle pertinent: Julle is nie meer ver van God nie. Julle 

is nie bywoners, maar mede-burgers, julle is deel van die huisgesin van God. 

Dit moet ons ook vanoggend hoor: Ons is nie meer ver van God nie. Ons is nie bywoners, maar mede-

burgers, ons is deel van die huisgesin van God. Ons is nuut gemaak deur Jesus se bloed. 

Daarmee wil Paulus beklemtoon dat Efese – en daarom ook ons – moet word wat ons is. Ons is nuut 

en daarom moet ons al meer nuut word. Ons is naby God en daarom moet ons al hoe nader aan God 

kom. Ons is as gelowiges een huisgesin, daarom moet ons een huisgesin word. Vorentoe – nadat ons 

vir ’n oomblik agtertoe gekyk het. 

Paulus beskryf hierdie vorentoe deur die lidmaatskap van God se volk, God se huisgesin met ’n gebou 

te verduidelik. Die fondament is die apostels en profete. Hier gaan dit nie vir Paulus so seer oor die 

apostels en profete as mense nie maar die boodskap wat hulle gebring het. Natuurlik is dit die 

boodskap van God en Jesus Christus en die Heilige Gees. Jesus self is die hoeksteen van die gebou. Die 

hoeksteen is die een wat eerste gelê is en waarop die huis dan verder gebou is. Dit was die beginpunt 

van die hele gebou. Dit is presies wat Jesus is. Die begin van die kerk. Op Hom rus die kerk. Paulus sê 

dit pertinent: In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit. 

Hierdie gebou word verder beskryf as ’n heilige tempel vir die Here. Ons is deel van daardie heilige 

tempel vir God. Die woord heilig hier beteken afgesonder, eenkant gesit vir God. Dit beteken ook om 

heilige te leef – anders te leef. Heilig beteken hier om in diens van God te leef. 

Hier is dit nou weer agteruit vorentoe. Ons moet dit nou weer dadelik in kontras stel met wat ons was: 

heidene, ver van God, nie deel van God se volk, in vyandskap met ander mense – maar nou heilige 

tempel van God. 

Dit het God ons gemaak – dit moet ons wees.  

Hierdie word wat ons is, is ’n voortgaande proses. As Paulus die 

beeld van die gebou gebruik en sê dat ons die heilige tempel van 

God is, sê hy duidelik dat ons steeds opgebou word as huis van God. 

Ons was heidene en ver van God, ons i verander en is deel van sy 

huisgesin en naby God, ons is sy heilige tempel en ons word dit al 

meer. Ons word beskryf as ’n geestelike huis waarin God woon. 



Julle weet nou al teen die tyd dat dit tans Koninkrykstyd in die kerkjaar is. En dit is presies die boodskap 

van Koninkrykstyd: God woon in ons as geestelike huis. Ons leef in God se koninkryk. Ons is God se 

koninkryk, want Hy leef in ons. 

En as ons dink wat ons was, kan ’n mens nie glo wat ons nou is nie. 

Slot 

Agteruit vorentoe. 

Onthou ons was ver van God, in vyandskap met ander mense. 

Onthou God het ons deur Christus naby Hom gebring, deel van sy huisgesin gemaak. 

Onthou om nog nader aan God te kom, nog meer as huisgesin saam te leef, heilige tempel vir God te 

wees. 

Agteruit vorentoe. 

 

 


