
Efesiërs 3:14-21 

Agtergrond 

Paulus skryf hierdie brief uit die gevangenis – vermoedelik in Rome – in ± 61 n.C.  Die eerste deel van 

hierdie brief, hoofstuk 1-3, gaan oor wat die gelowiges in God is en die tweede deel, hooftsuk 4-6, 

oor wat hulle moet doen as gelowiges in Christus. 

In die brief is twee gebede wat hy bid vir die gemeente in Efese. Ons gaan die tweede gebed saam 

lees.  

Inleiding 

Leonardo da Vinci het eenkeer aan  groot skilderstuk begin werk en soos 

gewoonlik die allergrootste moeite daarmee gedoen. Hy het die 

onderwerp sorgvuldig gekies, die perspektief uitgewerk, die buitelyne 

geskets, die kleure begin inskakeer en aangedui hoe ’n 

moontlike agtergrond sou kon lyk. Voor die finale 

afronding het hy egter ophou werk aan die skildery en 

een van sy leerlinge, vir wie hy kans wou gee om sy 

talent te beproef, nader geroep en hom gevra om die 

afrondingswerk van die skildery oor te neem. 

Die leerling was oorbluf. Hoe sou hy tog nou ’n werk 

van een van die wêreld se meesterskilders kon afrond? 

Hy was nog aan die protester dat sy vermoëns en vaardighede hopeloos te kort 

skiet vir so ’n taak, toe die groot skilder hom stilmaak: “Sal dit wat ek reeds 

gedoen het, jou dan nie inspireer om jou allerbeste te gee nie?” wou hy weet.  

In die verse in Efesiërs wat ons gelees het, bid Paulus vir die gelowiges in Efese. Dit is ’n aangrypende 

gebed. Dit is ’n gebed wat ons as gelowiges vir mekaar kan bid.  

 In hierdie gebed skets Paulus die prentjie van wat God in Christus deur die Heilige gees in 

mense se lewens gedoen het en steeds doen. Hy laat ons as dit ware voor die skildery wat 

God van ons en die wêreld geskilder het staan.  Hy wys vir ons hoe ons lyk . Hy wys vir ons 

wat God van ons gemaak het en steeds van ons maak. 

 Maar in die gebed nooi Paulus ons om die pragstuk van God af te rond en te voltooi. Ons 

moet hierdie skilderwerk van God van God voltooi. En hoe sal dit wat God reeds gedoen het 

ons nie inspireer om ons beste te doen? 

 

1. God se skildery 

Hoe lyk hierdie skildery wat God van ons skilder? Dit is ’n skildery van die gelowiges in Efese – ook 

van die gelowiges in Linden. God skets ons in sy skildery. Hier is ’n paar kenmerke van ons op die 

skildery wat ons aandag nodig het. 

 Ons word geskilder as ’n gemeenskap van gelowiges. In die Grieks staan daar letterlik ’n 

familie. Vreemdelinge, selfs mense uit verskillende volke en tale, het een familie geword. 



En van hierdie familie word beklemtoon dat die begin daarvan, die ontstaan, by God setel. 

Hy het hierdie familie bymekaar gebring. Hierdie familie noem Paulus ’n paar verse later 

die kerk. Kerk beteken die eiendom van God. 

 Nog ’n kenmerk van ons op hierdie skildery is juis hoe ons familie geword het. Dit het gebeur 

in Christus deur die Heilige Gees. In Efesiërs skryf Paulus juis oor mense wat deur geloof in 

Christus gered is. Hy skryf oor mense wat deur Christus se sterwe en opstanding uit genade 

gered is. Christus het vir hulle gesterf en opgestaan en hulle het in Christus gekom by God 

uitgekom. Hulle het in Christus by mekaar as familie uitgekom. Hulle het die Heilige Gees – 

self ook God – ontvang. Die Gees woon in hulle. 

 Nog ’n kenmerk van gelowiges op God se skildery is dat Christus in hulle harte woon.  Hierdie 

woon verwys na tuis wees, welkom wees, blywend wees. Die Griekse woord beteken 

permanent en ten volle inwoon.  

 Hierdie gelowiges word geskilder in Paulus se gebed as mense wat vervul is met die volheid 

van  God. Hier gaan dit oor die oorvloed wat God gee. Deur God, Christus en die Heilige 

Gees ontvang gelowiges God. Calvyn het gesê: “Die een wat Christus het, het alles wat 

benodig word vir ons volmaaktheid in God.”  

 Nog ’n kenmerk van hierdie gelowiges op die skildery is dat hulle vol liefde is. Volgens Paulus 

is hulle gewortel en gegrondves in liefde. Hierdie twee woorde verwys na die stewigheid, 

die geankerdheid van die liefde. Dit is soos ’n boom vasgeanker is met sy wortels. Dit is 

soos ’n gebou met sy fondamente stewig en vas in die grond. Die liefde staan sterk.  

Hierdie liefde verwys na ’n paar sake. 

 Dit gaan oor God se liefde vir mense. Die liefde het God juis deur Christus bewys. 

Hulle is in verwondering oor God. Die liefde van God is ’n liefde wat alle verstand 

te bowe gaan. Dit is so. As ons dink dat God sy enigste seun vir ons as sondaar 

mense gestuur het na die aarde, moet ons erken: Ons verstaan dit nie. As ons dink 

dat Christus bereid was om onskuldig aan die kruis te sterf vir ons sonde, moet ons 

erken: Ons begryp dit nie. Hierdie liefde is allesomvattend. Daarom bid Paulus oor 

die hoogte, diepte, wydte en verte van die liefde. Dit omsluit en omvat alles. Die 

liefde is onbeskryflik groot. Dit is juis hierdie liefde wat maak dat God die Vader 

genoem word en dat Paulus kan sê hy kniel in die gebed voor God as Vader. Die 

liefde is die van die Vader teenoor sy kinders. 

 Dit verwys na die gelowiges se liefde vir God. Geloof in God gaan tog oor ’n 

verhouding van liefde waarin gelowiges tot God leef.  Dit is ’n liefde van kinders 

teenoor hulle hemelse Vader. 

 Die liefde gaan oor gelowiges se liefde vir mekaar.  Hulle het immers een familie 

geword wat lief is vir mekaar. 

 Hierdie gelowiges word geskilder as mense wat in verwondering is oor God. Hulle verstaan 

nie die grootheid van sy liefde nie. Hulle ontvang uit sy heerlikheid en rykdom krag. Hy kan 

oneindig meer doen as wat hulle dink. Dit is nie vreemd dat Paulus sy gebed afsluit met ’n 

loflied nie: Aan Hom kom die eer toe -  deur al die geslagte heen en tot in ewigheid. 

 

 Nog ’n kenmerk van hierdie skildery is dat gelowiges geskilder word as mense met krag en 

innerlike sterkte. Ook hier gaan dit nie oor ons as gelowiges nie – dit gaan oor die krag wat 

van God af kom. God gee gelowiges krag en maak hulle innerlik sterk. Hierdie innerlik gaan 



oor die egte jy. As gelowiges beskik ons oor krag en sterkte om sonde te oorwin. Ons is 

permanent in ’n stryd teen die sonde. God gee ons die krag en sterkte om dit te oorwin. 

Hierdie krag setel in God se Gees wat in ons woon. 

 

As ons kyk na Paulus se gebed dan word ons geskilder as  

 die gemeenskap van gelowiges – ’n familie 

 ons is dit deur God se ingryping in Christus en die Heilige Gees 

 ons het Christus in ons hart 

 ons in vol van God 

 ons is vol liefde 

 ons is in verwondering oor God 

 ons het krag en innerlike sterkte 

 

2. Ons afronding van God se skildery 

 

Hierdie prentjie wat van ons geskilder word deur Paulus se gebed moet nog afgerond word. En dit is 

waar ons as leerling skilders in die prentjie kom. Ons moet die meesterstuk van God voltooi. Ons 

moet dit wat God in ons begin het, afrond. Ons moet nog meer word soos wat God ons geskilder 

het. 

 

En dit is wat Paulus bid. Drie keer kry ons die woorde ek bid dat en mag julle.  

 

Die wonderlike is dat as ons hierdie meesterstuk voltooi, dan doen ons dit onder die leiding van God 

as die groot skilder. Leiding is eintlik nog te lig gestel. God as skilder hou ons hand vas as ons bewerig 

met die kwas die afronding aanbring. Die voltooiïng, die afronding van onsself as meesterskilderstuk 

word deur ons en God gedoen. 

 

Dit is wat Paulus bid ... dat julle en mag julle. 

 

As ek sê ons en God doen dit saam dan wil ek daarmee beklemtoon dat God hierdie dinge waarvoor 

Paulus bid waar sal maak in ons lewe. Hy wat die meesterstuk begin skilder het, sal dit voltooi. Tog 

moet ons dit ook doen. Ons moet dit wat Paulus bid laat gebeur in ons lewens. Ons moet saam met 

God werk om onsself as meesterstuk te voltooi en af te rond. 

 

Die vraag is: Wat moet ons doen? Ons moet word wat God ons gemaak het. Ons moet dit was ons is 

al meer word. 

 Ons moet al meer gemeenskap van gelowiges. Ons moet al meer ’n familie word. Alle 

gelowiges wêreldwyd is ons broers en susters in Christus. Ons moet soos een familie in liefde 

saam leef. 

 Ons moet al meer begrip hê vir die ingryping van God in Christus en die Heilige Gees in ons 

lewens. Ons moet ons lewe laat rig en stuur deur daardie ingryping. 

 Ons moet Christus al meer in ons hart hê. Netnou het ons gesien dit gaan oor God se 

permanente welkom wees, tuis wees in ons lewens. Dit moet al meer waar wees van ons 

lewens.  



 Ons moet al meer  vol van God raak. Ons moet die Gees van God al meer toelaat om ons 

lewens te beheer. 

 Ons moet meer  vol liefde wees. Ons moet meer en meer onder die indruk van God se 

onbegrensde liefde vir ons wees. Ons moet al liefde vir God besit en ons lewens moet 

daarvan getuig. Ons moet al meer liefde vir ons  familie van gelowiges besit.  

 Ons moet al meer in verwondering wees oor God: sy grootheid, sy liefde, sy genade. 

 Ons moet al meer krag en innerlike sterkte kry. Ons moet ons krag en innerlike sterkte 

ontwikkel. Ons moet na die geestelike gimnasium toe gaan sodat ons al meer in die stryd 

waarin ons gewikkel is teen die sonde as oorwinnaars uit die stryd tree. 

 

Ons moet God toelaat om sy skildery van ons te voltooi. Ons moet saamwerk om daardie 

meesterstuk te voltooi. 

 

Daar is nog twee dele van die skildery waarmee ons betrokke moet wees met die voltooiing en 

afronding. 

 Dit is die afronding van ons medegelowiges. Ons moet deur ons eie lewe ’n invloed op 

mekaar uitoefen en mekaar voltooi. Ons is immers een familie. In ons lewens – in dit wat 

God van ons gemaak het en besig is om te voltooi – moet ons mekaar voltooi. 

 Dit is die gesigte van talle mense wat nog glad nie op die skildery is nie. Mense wat nog nie 

by God se liefde en genade uitgekom het nie. Mense wat nog nie deel van die familie van 

God is nie. In ons – in dit was ons reeds is en steeds word – moet ongelowiges God leer ken.  

 

Slot 

 

In Paulus se gebed waar hy ons herinner wat God van ons gemaak het  wat God steeds van ons 

maak, word ons gevra: “Sal dit wat Ek reeds gedoen het, jou dan nie inspireer om jou allerbeste te 

gee nie?”   


