
14 ByBelstudies oor efesiërs

'n nuwe 
lewe

ontdek die nuwe lewe wat God vir jou in Christus skenk! Hierdie Bybelstudies 
oor efesiërs gee jou die riglyne vir ’n lewe wat elke dag aan God gewy is. 
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in dié ByBelstudie GAAn Jy die volGende ontdeK:
 God het oneindig baie vir ons in en deur Jesus 

Christus gedoen.
 Vóór Christus ons nuutgemaak het, was ons

dood in ons sonde en oortredings.
 God het ons saam met Christus lewend

gemaak.
 Ons moet ons hele lewe aan God wy.
 God het gelowiges uit verskillende volke en

agtergronde één gemaak.
 God is besig om sy groot plan uit te voer.
 Ons moet ons gawes gebruik om die kerk 

te dien.
 Omdat ons nuwe mense is, moet ons soos

nuwe mense lewe.
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Hallo jong gelowige 

Ons is só opgewonde dat jy hierdie Bybelstudies gaan doen! Efesiërs is ’n baie 
spesiale boek in die Bybel. Boonop was dit die bekende hervormer Calvyn se 
gunsteling boek. Efesiërs verkondig deurlopend God se genade. Dit vertel hoe 
alle mense dood is in hul sonde en oortredings; hoe God deur sy groot genade 
en liefde gelowiges saam met Christus lewend maak; hoe Hy gelowiges uit 
verskillende volke en agtergronde met mekaar versoen en één maak; en hoe 
ons nou uit dankbaarheid vir Hom moet lewe – in alle fasette van ons lewens.

As jy ’n kind van die Here is, kan hierdie Bybelstudies jou weer laat besef hoe 
groot God se genade werklik is. As jy nog nie Christus as jou Here en Verlosser 
bely nie, hoop en bid ons dat God hierdie boekie as instrument sal gebruik om 
jou tot 'n lewende geloof te bring.

Jy kan hierdie Bybelstudies alleen doen, in ’n groep, op ’n kamp óf by julle 
Jeugbybelstudie. Dit is die ideale geleentheid vir jou om ’n groep bymekaar te 
kry in jou gemeente sodat julle saam van die Here se genade kan leer.

Ons glo dat die Here hierdie boekie op so ’n wyse sal gebruik dat jy Hom nóg 
beter kan leer ken (Efesiërs 1:17). Want “aan Hom wat deur sy krag wat in ons 
werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die 
eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte 
heen tot in alle ewigheid. Amen” (Efesiërs 3:20-21).

Lekker lees, en lekker doen!

Die Redaksiespan
Albert Coetsee, Brahm Robinson, Karin Bain & Wilna Myburgh

voorwoord
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’n Bybel om te wys wat jy 
moet lees.

’n praatborrel gee vir jou idees 
vir jou gebed.

’n vergrootglas om te wys dat 
’n verklaring volg.

’n Merker dui die samevatting 
van die gedeelte aan.
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wat beteken diÉ merkers?
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’n Brief GesKryf deur ‘n Apostel
Die apostel Paulus het die brief geskryf. Hy beskryf homself in Efesiërs 1:1 as  
“... Paulus, ’n apostel (gestuurde) van Christus Jesus deur die wil van God”. Paulus 
het eers die kerk ernstig vervolg, maar die Here het hom, op pad na Damaskus, 
tot bekering gebring (Handelinge 9). Daarna het die Here hom op verskeie reise 
gestuur waar hy die evangelie aan verskillende mense in verskillende dorpe 
verkondig het.

‘n GevAnGensKApBrief uit roMe
Paulus skryf waarskynlik vanuit die gevangenis in Rome (±60-61 n.C.) waar hy 
twee jaar lank vir sy verhoor voor die keiser gewag het (Handelinge 28:30). 
Efesiërs, Filippense, Kolossense en Filemon staan as die gevangenskapbriewe 
bekend, omdat hy dit vanuit die tronk geskryf het.

‘n Brief AAn die Mense in die HAWestAd 
Paulus het hierdie brief “aan almal 
in Efese wat aan God behoort en in 
Christus Jesus glo” geskryf (Efesiërs 
1:1). Efese was ’n belangrike hawestad. 
Die gemeente is aan die einde van 
Paulus se tweede sendingreis gestig 
(Handelinge 18:19-19:40). Tydens sy 
derde sendingreis het hy ongeveer 
twee jaar lank daar gewerk. Efesiërs 
was baie moontlik ’n omsendbrief. 
Dit beteken dat hulle dit moes lees en 
aanstuur na die volgende gemeente 
in die provinsie. Die eerste gemeente 
wat dit ontvang het is Efese.

FEITE OOR EFESIËRS
Voordat jy wegspring met die 

Bybelstudies is daar ’n paar interessante 
feite wat jy oor Efesiërs moet weet.
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’n Brief Met tWee dele
Efesiërs het ’n baie duidelike struktuur. Die boek kan in twee verdeel word: 
Die eerste drie hoofstukke vertel wat God alles vir gelowiges in en deur Jesus 
Christus gedoen het. Dit beskryf wat God ons gemaak het (Efesiërs 1-3). Die 
laaste drie hoofstukke gaan oor die invloed wat God se genade prakties in ons 
lewens het. Ons lees hoe ons uit dankbaarheid en in volle oorgawe vir God 
moet lewe (Efesiërs 4-6). 

’n tWeelinGBrief vAn Kolossense
Paulus se brief aan die Efesiërs en aan die Kolossense beskryf die verhouding 
tussen Christus en sy kerk, waar Christus die Hoof en die kerk sy liggaam is. 
Daarom noem verskeie mense Efesiërs en Kolossense tweelingbriewe. Beide is 
vanuit die tronk geskryf, waarskynlik op dieselfde tyd.

Meer oor efese
in die romeinse tyd was efese baie jare lank die tweede grootste stad van die romeinse ryk. in 
die eerste eeu v.C. was daar sowat 250 000 inwoners, wat dit ook die tweede grootste stad ter 
wêreld gemaak het. die stad was onder andere vir sy tempel van Artemis bekend, wat een van 
die wonders van die antieke wêreld was. die tempel is in 401 n.C. verwoes. Keiser Konstantyn 
die Grote het ’n groot deel van die stad laat herbou, maar dis weer in 614 gedeeltelik deur ’n 
aardbewing verwoes. efese is een van die sewe gemeentes wat in openbaring genoem word 
(openbaring 1:11; 2:1-7). die ruïnes lê vandag 3 km suidwes van die dorp selçuk in turkye. in 
2015 is efese deur unesCo as wêrelderfenisgebied gelys.
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ByBelstudie 1 

Die brief aan die Efesiërs begin met ’n loflied. 
Paulus loof en prys God van vers 3 tot 14 vir 
wat Hy alles vir ons in Christus gedoen het. 

Vers 3 sê: “Aan God, die Vader van ons Here Jesus 
Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus 
geseën met al die seëninge van die Gees wat daar 
in die hemel is.” In die res van die gedeelte lees 
ons presies wat dié geestelike seëninge is wat 
ons gekry het. As jy dié gedeelte lees, sien jy die 
wonderlike genade wat ons in Christus ontvang.

1:3
God seën ons in CHristus 
Met Alle GeesteliKe 
seëninGe.
1:4-6
God Kies ons en neeM ons 
As sy Kinders AAn.
1:7-8
God verlos en verGeWe ons 
vAn ons sonde.
1:9-10
God MAAK sy GeHeiM AAn 
ons BeKend.
1:11-14
God Gee ons die seKerHeid 
vAn ons erfenis.

Baie geleerdes beskou vers 9 
en 10 as die hoogtepunt van 
efesiërs 1:3-14.

efesiërs 1:1-14

God maak ons 
geseëndes

dié Brief is oorspronKliK in GrieKs GesKryf 
In die oorspronklike teks is verse 3 tot 14 alles een lang sin van 202 woorde. 
Alles is in hoofletters geskryf, en daar is geen lees- of skryftekens nie. Dink net 
hoe moeilik moes dit gewees het om te lees!
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loof en prys: Om die Here eer te bewys of 
te verheerlik. Ons loof en prys die Here vir 
wie Hy is en wat Hy doen. 

GenAde: Goedheid wat aan jou gewys 
word sonder dat jy dit verdien. Die woord 
verwys daarna dat gelowiges, sonder om 
dit enigsins te verdien, God se liefde en 
goedheid ontvang. 
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ons GeesteliKe seëninGe streK vAn eWiGHeid tot eWiGHeid
Die geestelike seëninge wat in vers 3 tot 14 beskryf word gaan terug in tyd 
tot vóór die skepping van die wêreld, en dit gaan vorentoe tot ná Christus se 
wederkoms.

1 Wanneer het God gelowiges volgens vers 4 in Christus uitverkies? Wat leer ons 
hieruit?

uitverKiesinG:  Die woord beskryf hoe 
God self en slegs uit genade sekere 
mense uitkies om gelowig te word en 
aan Hom te behoort. Die Here sorg dat 
hulle wat Hy uitkies, bly glo. 

2 Met watter doel het God ons, volgens die laaste woorde van vers 4, uitverkies?

3 God het ons deur Jesus Christus as kinders van sy gesin aangeneem (vers 5). 
Hoekom is dit vir ons spesiaal om deel van God se gesin te wees?

4 Wat beteken dit dat ons verlos is deur die bloed van sy Seun (vers 7)?

Ander Woorde vir 
uitverKiesinG
Bestem in vers 5 en 11; besluit 
in vers 9; voorneme in vers 
9 en 11; wil in vers 9; en 
raadsbesluit in vers 11.

GeHeiMenis: In die Bybel verwys dit na iets wat jy nie self sal weet as 
die Here dit nie vir jou bekend maak nie. 

5 In vers 9 lees ons dat God aan ons die geheimenis van sy wil bekend gemaak 
het. Waarna verwys hierdie geheimenis?

6 Hoekom het God hierdie geheimenis aan ons bekend gemaak?

7 Die uiteindelike doel van God se geheimenis was “om alles wat in die hemel en 
alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus” (vers 9). 
Wat beteken “onder een hoof verenig ”?
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8 Watter twee dinge doen die Heilige Gees vir ’n gelowige volgens vers 13 tot 14?

 Loof God vir al sy seëninge in Christus. 
 Dank God dat Hy sy geheimenis aan jou bekend gemaak het.
 Vra die Heilige Gees om jou te lei om as God se kind te lewe.

ons kom deur hierdie Bybelstudie tot die besef 
wat God alles vir ons in Christus gedoen het. 
daarom wil ons God loof en prys. Aan God kom 
al die lof toe, en daarom moet en wil ons God se 
grootheid prys. lewe as ’n geseënde mens wat 
elke dag met blydskap kan sê dat God goed is vir 
jou sonder dat jy dit ooit kon verdien.

ons seëninGe KAn ooK só uiteenGesit Word
 In vers 4 tot 6 lees ons dat die Vader ons as sy

kinders uitverkies en aangeneem het. 
 In vers 7 tot 12 lees ons dat die Seun ons uit

genade van ons sonde bevry het.
 In vers 13 tot 14 lees ons dat die Heilige Gees

ons beseël en ons van toekomstige seëninge 
waarborg.

Beseël: Die woord beskryf hoe die Heilige Gees gelowiges merk om aan 
te dui dat hulle God se eiendom is. In die 1933/1953-vertaling word dit 
verseël genoem.  
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WAArBorG:  Die Heilige Gees word in Efesiërs 1:14 as ons waarborg 
beskryf – letterlik ons deposito of eerste paaiement. Die Heilige Gees 
wat in ons woon en werk is ons waarborg dat God alles sal doen, en 
dat ons alles sal ontvang, wat Hy belowe het (2 Korintiërs 1:21-22; 5:5).

9 Lees verse 3 tot 14 weer stadig deur. Soek vir woorde wat vir ons wys hoekom 
God ons met al hierdie dinge in Christus geseën het? Kyk veral na vers 5 tot 9.

10 Wat moet ons reaksie wees as ons hoor wat God alles vir ons in Christus 
gedoen het? Lees weer verse 3, 6, 12, 14.
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In die pragtige loflied van Efesiërs 1:3-14 
loof en prys Paulus God vir al sy seëninge in 
Christus. Hy gaan in Efesiërs 1:15-23 met ’n 

gebed voort. Hy bid vir die mense aan wie hy 
skryf. Hy bid dat hulle nóg beter mag begryp wat 
God vir hulle gedoen het, na aanleiding van alles 
wat hy in vers 3 tot 14 gesê het.

Jy kan hierdie gedeelte as ’n gebed lees. 
Vra God om jou wys te maak sodat jy beter kan 
verstaan wat Hy vir jou gedoen het. Dié gedeelte 
sal jou ook wys hoe om vir ander gelowiges te bid.

efesiërs 1:15-23 

1:15-16 
pAulus is dAnKBAAr vir 
die GeMeente se Geloof en 
liefde.
1:17-19 
pAulus Bid vir die 
GeMeente: MAG Julle God 
WerKliK Ken!

1:18A
MAG Julle Weet WAtter 
Hoop sy roepinG inHou.
1:18B
MAG Julle Weet WAtter 
ryKdoM dAAr in sy 
HeerliKe erfenis is.
1:19
MAG Julle Weet Hoe 
GeWeldiG Groot sy KrAG
is in ons WAt Glo.

1:20-23
pAulus loof CHristus As 
die Hoof vAn die KerK.

God gee ons 
wysheid

ByBelstudie 2 

1 Waarvoor is Paulus in vers 15 dankbaar?

2 Wat leer ons in hierdie gebed oor dit waarvoor ons dankbaar moet wees?

3 Wat is die kern van Paulus se gebed vir die Efesiërs volgens vers 17?

4 Die mense aan wie Paulus geskryf het, was reeds gelowiges (Efesiërs 1:15-16). 
Waarvoor vra hy as hy bid dat hulle God werklik sal ken? Lees ook Kolossense 1:9.
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5 Hieruit leer ons dat dit baie belangrik is dat ons dit 
vir mekaar moet bid. Hoe sal ons lewens wees as ons 
God beter ken?

6 Ons kan nie uit onsself God beter leer ken nie. Wie 
moet ons daarmee help? Waarvoor bid Paulus? Lees 
weer vers 17.

’n GeloWiGe Het Hoop 
Ons vertrou dat God al die dinge wat Hy in Christus vir ons belowe het, sal laat 
waar word. Ons het onder andere die hoop dat ons: 
 volkome bevry sal word van die sonde en die hartseer van die sonde;
 ’n nuwe liggaam sal ontvang; en
 saam met God sal woon in die nuwe hemel en aarde. 

Bid vir MedeGeloWiGes
Paulus kon vir baie dinge vir die gelowiges bid. 
Tog bid hy heel eerste dat hulle God al hoe beter 
mag ken. Daarna gaan hy voort om te bid dat 
hulle spesifiek drie dinge moet verstaan:
 Watter hoop God se roeping inhou.
 Watter rykdom daar in sy heerlike erfenis is. 
 Hoe geweldig groot sy krag is wat Hy in ons

wat glo, uitoefen.

erfenis: Dit beteken gewoonlik dit wat 
iemand in sy testament vir jou gee 
wanneer hy sterf. In Efesiërs verwys dit 
na die dinge wat jy gekry het toe Jesus 
gesterf het, asook alles wat jy sal kry 
wanneer Hy weer kom.
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7 Waarna verwys God se 
roeping?

8 Wat bedoel Paulus 
daarmee dat God se 
roeping hoop inhou?

roepinG: Dit verwys na die handeling van 
God waardeur Hy iemand roep om sy 
kind te wees. God self neem die inisiatief 
en dit gebeur sonder enige verdienste 
van die mens.
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9 Waarna verwys die heerlike erfenis in vers 18?

10 Hoe groot is God se krag wat Hy uitoefen in ons wat glo? Lees verse 20 tot 21. 
Wat beteken dit vir jou?

11 Op watter twee maniere het God volgens vers 20 sy krag in Christus gewys?

 Vra dat God jou die wysheid sal gee om Hom werklik te ken. 
 Sê vir God dankie dat Christus jou Hoof is. 
 Dank God dat jy deel van sy kerk is.

in efesiërs 1:15-23 word ons geleer om vir mekaar te bid. ons moet bid dat ons 
nog beter sal verstaan wat God vir ons gedoen het. ons moet dit sonder ophou vir 
mekaar bid. in ons gebed vra ons ook dat die verandering in my en jou lewe tot die 
eer van sy naam mag wees!

13 Maak ’n lys van die woorde in Efesiërs 1:20-23 wat beskryf waaroor Christus 
alles regeer. 

14 Wat beteken dit dat Christus die Hoof van die kerk is?

15 Wat leer ons in hierdie verse oor die kerk? Gaan kyk ook na Efesiërs 4:15  
en 5:23.

16 Wanneer jy in die Here Jesus Christus glo word jou verstand verlig om sekere 
dinge beter te verstaan. Watter dele van ons geloof sal jy nog beter wil verstaan?

17 Dink aan alles wat jy in hierdie Bybelstudie geleer het. Waarvoor moet jy 
gereeld bid? 

in die antieke tyd was die 
regterhand die posisie 
van mag en gesag. 
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12 Wat beteken dit dat Christus aan die regterhand 
van die Vader sit?

HeerliKHeid: God word in Efesiërs 1:17 beskryf as “die Vader aan wie die 
heerlikheid behoort”. Dit beskryf dat God oneindig groot is. Hy skitter 
van skoonheid en prag. Ons moet Hom aanbid en eer.
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efesiërs 2:1-10

2:1-3
ons WAs dood in ons 
oortredinGs en sonde.
2:4-7
God Het ons leWend 
GeMAAK sAAM Met CHristus.
2:8-10
God se GenAde dryf ons tot 
Goeie dAde.

As dit kom by ons sonde, verlossing en 
dankbaarheid, is daar min Skrifgedeeltes wat 
dit so duidelik en treffend soos Efesiërs 2:1-10 

beskryf. Hier lees ons watter groot verandering 
God in ons lewens gebring het: Hy het ons wat 
geestelik dood was – verlore in ons sonde, sonder 
God en sonder hoop – uit genade saam met 
Christus lewend gemaak. 

God maak ons 
lewend

ByBelstudie 3

ons WAs HeelteMAl dood
As Efesiërs 2:1 sê dat ons dood was, beteken dit nie dat ons fisies dood was nie. 
Dit is veel erger: Ons was geestelik dood. Dit beteken verlore, vervreem van 
God, sonder hoop en sonder God (Efesiërs 2:12).

Sommige mense dink dat die sonde nie werklik so groot invloed op ons 
gehad het nie; dat ons nie só sleg was nie. Dit is glad nie wat ons in Efesiërs 
2:1 leer nie. Hier word ons lewe voor Christus as dood beskryf. Nie siek of 
sleg of aan die slaap of kort-net-so-bietjie-hulp nie. Dood. Dit is die Bybel se 
beskrywing van die mens wat in sonde geval het.

Jy Het drie vyAnde
Die vyande van Efesiërs 2:1-3 herinner ons aan die 
bede "verlos ons van die Bose". Die Heidelbergse 
Kategismus (Sondag 52) sê dat jy moet bid 
dat die Heilige Gees jou krag gee om teen jou 
doodsvyande te stry. 
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2 Wat beteken dit dat 
oortredings en sondes 
voorheen ons lewenswyse 
gekenmerk het?

3 Watter drie dinge beskryf 
vers 1 tot 3  waarin ons 
voorheen vasgevang is?

1 Hoe beskryf vers 1 iemand wat nog nie deur Christus gered is nie?

4 Wat moes God eintlik met ons gedoen het vanweë ons sonde?

5 Let op die woord waarmee vers 4 begin. Hoekom is hierdie een woord so ’n groot 
troos as jy vers 1 tot 3 in gedagte hou?
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As gelowige moet jy opnuut besef dat jy dood was in jou sonde en oortredings. 
Besef ook hoe groot God se liefde en genade is: Hy het jou saam met Christus lewend 
gemaak. verheerlik Hom die deur goeie werke te doen waarvoor Hy jou geskep het.

 Dank God vir sy onbeskryflike groot genade.
 Vra God om jou te help om al hoe meer uit sy genade te leef.
 Vra God om jou te help dat jy sal lewe tot sy eer.

in die tweede deel van efesiërs brei paulus baie uit op 
die goeie werke wat ons moet doen.

8 Hoe kry ons deel aan God se redding uit genade? 

BArMHArtiGHeid:  Hulp uit liefde en genade wat aan iemand 
bewys word wat homself nie kan help nie. Ander woorde wat 
barmhartigheid verduidelik is goedheid, guns, liefde en ontferming.

7 God se asemrowende genade laat ons vra: Hoekom? Hoekom het God ons 
gered? Maak ’n lys van die verskillende woorde in vers 4 tot 7 wat dit beskryf.

God doen dit vir ons
Efesiërs 2:5-6 bevat drie aksies wat beskryf hoe God ons gered het: 
 God het ons saam met Christus lewend gemaak.
 God het ons saam met Christus opgewek uit die dood. 
 God het ons saam met Christus ’n plek in die hemel gegee. 
Dit beteken dat God ons verenig of saam met Christus bind. Hy maak ons een 
met Christus. Alles wat Hy vir ons doen, doen Hy deur Christus.

Die klem in vers 5 tot 6 val op dit wat God reeds gedoen het. Let op die 
verlede tyd. God het al hierdie dinge reeds vir gelowiges gedoen. As jy glo kan 
jy weet dat God al hierdie dinge al klaar ook vir jou in Christus gedoen het!
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Goeie dAde: Dit wat ’n gelowige uit 
dankbaarheid doen om God te 
verheerlik en bly te maak. God self leer 
ons wat Hom bly maak in die Bybel.

9 Lees vers 8 en 9. 
Redding is ’n gawe van 
God. Kan jy dit verdien, 
daarvoor vra of werk, of 
self dit kies? Mag jy trots 
wees op jou redding? 

6 Hoe het God ons wat dood was vanweë ons sonde lewend gemaak?

10 Lees vers 10. Hoe het God ons verlos? Waarom is jy nuut gemaak en hoe kan 
jy dit uitleef?
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Het jy al ooit daaraan gedink dat jy nie ’n 
Israeliet is nie? Dit is ’n vreemde vraag, maar 
tog baie belangrik. Die oomblik wat ons 

daaraan herinner word, besef ons hoe groot God 
se genade is. Want wie was God se uitverkore 
volk in die Ou Testament? Die Jode. Nie die 
Egiptenaars, Moabiete, Filistyne, Babiloniërs of 
enige van die ander volke nie. Slegs die Jode het 
God se spesiale guns en genade geniet. Al die 
verbonde, beloftes, seëninge en waarskuwings 
van die Ou Testament is aan die Jode gerig. Nie 
aan my en jou nie. Ons het nie deel gehad aan 
al die wonderlike beloftes en genade wat daarin 
geskrywe staan nie.

In hierdie gedeelte hoor ons die wonderlike 
nuus dat ons as gelowiges kan wéét dat ons God 
se volk is. As gelowiges is die Ou Testament ook vir 
ons geskryf. Dit beteken dat al die beloftes van die 
heel begin af aan ons gerig is. Ons lees hiervan in 
Efesiërs 2:11-22.

efesiërs 2:11-22

2:11-13
ons WAs vroeër Heidene.

2:14-18
CHristus versoen Jode en 

Heidene Met God én Met 
MeKAAr.

2:19-22
ons is nou sAAM die 
HuisGesin vAn God.

Jood: ’n lid van 
die volk israel. ’n 
israelitiese man 
of vrou.

die Muur tussen Jode en Heidene
die reinheidswette van die ou testament was soos ‘n muur wat skeiding gemaak het tussen die 
Jode en die heidene. Jy kan van die reinheidswette in levitikus lees. 

God 
maak 

ons een

Heiden: iemand  wat nie ’n Jood is nie. daar word 
soms na so persoon as ’n nie-Jood verwys. dit is die 
benaming in die ou testament vir hulle wat nie die 
ware God ken nie.

ByBelstudie 4

| 16 |

1 Die gedeelte begin met die woorde: “Hou dan in gedagte wat julle vroeër was”. 
Hoekom dink jy is dit belangrik dat ons dit moet onthou? 

2 Ons lees baie in die Skrif van die heidene. Wie is dit, en tel ons onder hulle?

3 Ons toestand vóór versoening met God deur Christus word in vers 12 verduidelik 
as vervreemding. Waarvan was ons alles vervreem?

4 In die lig hiervan, hoekom was daar vyandskap tussen die Jode en die heidene?
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5 Hoe het ons wat vroeër ver van God gelewe het, nou nader aan Hom gekom? 
Wat beteken dit?

6 Hoe het Christus hierdie vyandskap verbreek? Maak ’n lys van die verskillende 
woorde wat ons in vers 13 tot 18 hieroor vind.

 Dank God vir sy genade dat jy deel van sy kerk mag wees. 
 Dank God vir die eenheid van sy kerk deur Christus.
 Vra God om jou te lei om al hoe meer die eenheid te handhaaf.

Jy moet besef watter wonderlike genade God aan jou as voormalige heiden bewys 
het. dit sal jou lewe verander. van nou af moet jy lewe soos iemand wat met God en 
met medegelowiges versoen is. Jy moet saam met jou broers en susters soos lede 
van God se huisgesin lewe.

HoeKsteen:  Die belangrikste steen in ’n 
gebou wat dit saamhou. In Efesiërs 2:20 
beskryf Paulus Christus as die hoeksteen is 
wat die gebou van God se volk saamhou.

7 Hoekom was Christus 
perfek geskik om vrede 
tussen groepe te maak?
die woord vrede kom vier keer 
in efesiërs 2:11-22 voor!

CHristus se vrede Het tWee diMensies
Aan die een kant bring Christus vrede tussen God 
en die mens; aan die ander kant bring Christus 
vrede tussen mens en mens.
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8 Wat beteken dit vir jou lewe dat Jode en nie-Jode in Christus tot een nuwe 
mensheid verenig is?

9 Deur Jesus het beide Jode en nie-Jode vrye toegang tot die Vader deur die Gees. 
Hoe moet jy hierdie vrye toegang uitleef?

10 In vers 19 sê Paulus: ons is nie meer wat ons voorheen was nie. Gee die twee 
beskrywings van wat ons nou is. 

KerK:  Die kerk verwys nooit in die Bybel na ’n plek van aanbidding nie, 
maar altyd na ’n groep gelowiges wat deur Christus versamel word.

11 In vers 20 tot 22 
beskryf Paulus die kerk 
as God se tempel. Wat 
beteken dit dat die 
apostels en profete die 
fondament van hierdie 
gebou is?

12 Wat kan ons doen om die eenheid wat Christus 
in die kerk gebring het te behou? Gee praktiese 
voorbeelde.
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indien jy wonder hoekom 
die vertalings in vers 1 
verskil, kan jy vers 14 
gaan lees en dan sal jy 
sien dat die twee verse 
presies dieselfde begin. 
in die oorspronklike taal 
van die Bybel (Grieks) 
is die sinskonstruksie 
van 3:1 en 3:14 
presies dieselfde. die 
onderbreking van verse 
2 tot 13 is ’n samevatting 
van die vorige hoofstuk 
wat vir jou wys dat dit 
baie belangrik is.

efesiërs 3:1-13 

3:1-6
God MAAK die GeHeiM 
vAn een volK deur Jesus 
CHristus BeKend.
3:7-13
pAulus Het die roepinG oM 
die evAnGelie AAn die nie-
Jode te verKondiG.

1 Wat leer ons in vers 1 van Paulus se omstandighede 
toe hy hierdie brief geskryf het?

2 Watter opdrag het God volgens hierdie gedeelte 
aan Paulus gegee?

3 Dwarsdeur hierdie gedeelte lees ons van God se 
geheim(enis). Hoe het God hierdie geheim aan Paulus 
bekend gemaak?

4 Wat is hierdie geheim?

Nadat Paulus in Efesiërs 2:11-22 verduidelik 
het hoe God Jode en nie-Jode een nuwe 
mensdom gemaak het, wil hy oorgaan 

om vir die Efesiërs te bid. Maar nes hy wil begin 
(sien vers 1), onderbreek hy homself en bid 
dan eers vir die gemeente in vers 14. Hoekom 
hierdie onderbreking? Paulus kan dit nie genoeg 
beklemtoon nie: God se genade is groot! Wat Hy 
gedoen het om een nuwe mensdom te maak uit 
Jode en nie-Jode, is asemrowend! Dit sê Paulus 
as hy in vers 1 tot 13 praat oor sy taak om die 
evangelie aan nie-Jode te verkondig.

ByBelstudie 5

God maak sy 
geheim bekend

GeHeiM(enis): Iets wat voorheen onbekend was, maar wat nou bekend 
gemaak is. In Efesiërs 3 verwys God se geheimenis na God se groot en 
ewige plan waarvan ons nie voorheen geweet het nie. Wat is hierdie 
plan? Om mense wat nie-Jode is nie, deel van sy volk te maak. 
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5 Fokus op vers 6. In die oorspronklike taal waarin Efesiërs geskryf is herhaal die 
woorde “saam met” drie keer. Aan watter drie dinge kry die nie-Jode saam met die 
Jode in Christus deel?

6 Hoe kry die nie-Jode deel aan hierdie seëninge volgens vers 6?

7 Hoe sien Paulus homself ten spyte van sy groot roeping? Wat leer ons hieruit oor 
hoe ons onsself moet beskou? Lees weer verse 7 en 8.

 Loof God dat Hy jou sy geheimenis laat verstaan. 
 Dank God vir die voorreg dat jy sy geheimenis kan verkondig.
 Vra God om jou te help met wat jy moet sê waneer jy met ander

 mense oor die evangelie praat (Lukas 21:13-15).

paulus sien sy roeping om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, as ’n 
voorreg. Hoe voel jy om die evangelie te verkondig? is dit vir jou iets wat jy móét 
doen, of is dit iets wat jy wíl doen? Hoe meer jy besef watter groot genade God aan 
jou bewys het, hoe meer sal jy dit met ander mense wil deel. Mag jy dit besef, en 
mag jy waar jy ook al kom, die evangelie in woorde en dade verkondig.

Apostel: Dit beteken uitgestuurde. In die Bybel verwys apostel na 
iemand wat ’n boodskap van God bring. Hulle was mense wat deur 
Jesus uitgekies is om sy boodskap van redding te verkondig. 

verBorGenHeid: Iets wat weggesteek is en wat jy nie self  kan ontdek 
nie. Die Here moet dit vir jou openbaar, want jy sal dit nooit kan 
uitdink of verstaan nie. Selfs deur die openbaring van die Here kan jy 
nog steeds nie heeltemal die diepte besef nie.
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8 Waarna verwys vers 10 as dit van die ryke verskeidenheid van God se wysheid 
praat?

9 Watter groot troos het gelowiges volgens vers 12? Lees ook hiervan in  
2 Korintiërs 3:12 en Hebreërs 10:19-22.

10 Wat kan ons doen om hierdie geheim, wat nou bekend is, verder uit te dra en 
uit te leef?
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efesiërs 3:14-21

3:14-15
ons is Klein en AfHAnKliK 
voor God in GeBed.
3:16-17A
MAG God ons die KrAG 
Gee oM Al Hoe Meer soos 
CHristus te Word.
3:17B-19
MAG God ons die KrAG Gee 
oM Al Hoe Meer te verstAAn 
Hoe Groot CHristus se 
liefde is.
3:20-21
ons Moet Weet: God KAn 
oneindiG Meer doen As WAt 
ons Bid of dinK.

Ná alles wat Paulus oor God se genade in Jesus 
Christus geskryf het, kan hy nie anders as om 
vir die Efesiërs te bid nie. Hy wou al in vers 1 

vir hulle bid, maar onderbreek homself eers. Nou 
bid hy vir hulle in vers 14 tot 21.

In hierdie gebed bid hy vir twee dinge. Beide 
dinge het te make met krag. Ons kan dus sê dat 
hierdie ’n gebed vir krag is. Maar nie krag soos ons 
dalk daaraan dink nie. Hy bid nie dat die Efesiërs 
swaarder dinge kan optel, of meer mag en gesag, 
of invloed en status sal kry nie. Nee, hy bid vir 
geestelike krag. 

God gee 
ons krag

eerBied: Om eerbied vir God te hê is om baie groot ontsag of respek vir 
Hom te hê. Ons kry eerbied vir God as ons besef hoe groot en heilig Hy 
is, en dat Hy die enigste God is. 

3 Wat doen die Heilige Gees volgens vers 16?

4 Paulus bid nie maar net dat God aan gelowiges krag moet gee nie. Hy bid dat 
God dit sal doen “uit die rykdom van sy heerlikheid ”. Wat sê hierdie woorde van God?

ByBelstudie 6

5 Paulus bid spesifiek dat gelowiges innerlik sterk sal word sodat Christus deur die 
geloof in hulle harte sal woon. Wat beteken dit?
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1 Vers 14 wys Paulus se gesindheid as hy in gebed voor die Vader kniel. Om te kniel 
in gebed wys jou eerbied vir God. Jy maak jouself klein voor God. Beoordeel jou eie 
gebede. Hoe bid jy? Wat kan jy uit Paulus se voorbeeld leer?

2 Wat leer jy in vers 15 oor jou afhanklikheid van God?
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innerliK:  Dit verwys na ons binnekant; die binneste van ons wese; die 
middelpunt van ons denke, emosies en wil. Baie keer word daar in die 
Bybel hierna verwys as ons hart. 

CHristus Woon in Jou
As Paulus bid dat gelowiges innerlik sterk sal 
word sodat Christus deur die geloof in hul harte 
sal woon, bedoel hy nie dat Christus nie reeds in 
hul harte woon nie. Die oomblik wat iemand glo, 
woon Christus deur sy Gees in sy hart. Paulus bid 
dat God ons die krag sal gee om al hoe meer soos 
Christus te lyk (Romeine 8:29). Hy bid dat dit al 
hoe duideliker sal word dat Christus in ons harte 
woon.

7 Wat beteken dit om 
in die liefde gewortel en 
gegrondves te wees?

8 Waarvoor bid Paulus 
in vers 18?

paulus bid spesifiek vir twee dinge: dat God aan ons die krag sal gee om al hoe meer 
soos Christus te lyk; en dat God aan ons die krag sal gee om al hoe meer te verstaan 
hoe groot Christus se liefde is. die gebed eindig deur te sê dat al die eer slegs aan die 
Here behoort. ons gebede gaan oor die verheerliking van God. daarom moet ons ook 
vra dat God ons die krag sal gee om Hom al hoe meer te verheerlik.

 Maak die gebed in Efesiërs 3:14-21 jou eie. Vervang die woorde julle
met  “my” en “ons”.
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verBondenHeid: Om aan iets of iemand verbind te wees. Efesiërs 3:21 
beskryf dat gelowiges aan Christus verbind is. Die woord word net in 
die 1983-vertaling gebruik. Die woord in Grieks en 1933/1953-vertaling 
is letterlik “in”.

6 Wat moet in jou lewe 
verander om al hoe meer 
te wys dat Christus in jou 
hart woon?

9 Hoe groot is Christus se liefde volgens vers 18 en 19? 

10 Dink bietjie terug: Hoe groot is Christus se liefde volgens Efesiërs 1 en 2?

11 Hoe verander jou lewe as jy beter verstaan hoe groot Christus se liefde is?

12 As jy al die dinge bid, mag jy dalk wonder of jy nie bietjie te veel vra nie. Maar 
hoe eindig hierdie gebed? Wat is God volgens vers 20 in staat om te doen?
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vAndAG en elke dag

stAAn op!
Moenie vergeet nie:

Lewe vandag soos ’n 
nuwe mens! 

notAs

 Ek is sondig,
maar God is
genadig.

 Ek is God
se kind deur
Christus! 

 Ek is deel
van God se 
gesin.

 God het my
lief!  

 Werk saam met medegelowiges (Efesiërs 4:16).
 Kry wysheid (Efesiërs 5:6-21).
 Wees onderdanig (Efesiërs 5:22-33).
 Wees gehoorsaam & regverdig (Efesiërs 6:1-4).
 Werk vir Christus (Efesiërs 6:5-9).


dAGBeplAnner

oM vAndAG te doen


Klere vir vAndAG

 Waarheid om jou heupe
 Vryspraak as jou baadjie
 Bereidheidskoene
 Geloofskild
 Hoed as verlossingshelm
 Swaard as Woord van God

My Bui vAndAG

vAndAG is eK 
dAnKBAAr ...

Dat God die Heilige 
Gees vir my 
gestuur het om my 
te help!

treK die ou Mens uit!

"Julle gees en gedagtes 

moet nuut word; lewe as 

nuwe mense wat as die 

beeld van God geskep is: 

lewe volkome volgens 

die wil van God en wees 

heilig" (efesiërs 4:23-24).
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doelWitte

GeBed vir vAndAG

 Mag ek vandag tot eer van God lewe!
 Mag ek al hoe meer uit God se genade lewe!
 Mag ek vandag die evangelie in woorde en dade verkondig!

 Lewe soos iemand wat saamwerk
 Lewe soos ’n nuwe mens
 Volg Christelike riglyne
 Wees verstandig
 Lewe soos Christelike getroudes
 Lewe soos Christelike gesinne
 Doen jou werk soos ’n Christen
 Wees ’n Christelike soldaat

die nuWe Mens

 Leuens
 Woede
 Steel
 Skinder
 Wraak
 Losbandig
 Dronk

leKKer slAAp!
onthou wat efesiërs 
4:26 sê: "As julle kwaad 
word, moenie sondig nie, 
en moenie ’n dag kwaad 
afsluit nie."

 Waarheid
 Vrede
 Vrygewig
 Vertroue
 Vergifnis
 Selfbeheersing
 Onder die invloed van 
die Heilige Gees



ontHou
God werk in en deur Jesus Christus: 

 Ons word geseëndes
 Ons kry wysheid
 Ons word lewende mense
 Almal wat glo word een
 God maak sy geheim bekend
 God gee ons krag
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By Efesiërs 4 begin die praktiese deel van die brief. Die volgende drie 
hoofstukke is die toepassing en die implikasies. In Efesiërs 1 tot 3 het jy van 
die werk wat God vir jou gedoen het gelees. Efesiërs 4 tot 6 gee vir jou die 

riglyne vir jou lewe – as gevolg van wat God vir jou gedoen het.
Dit is baie belangrik om die volgorde van Efesiërs raak te sien. Die Here 

verlos jou eers, en dan beveel Hy jou om op ’n spesifieke manier te lewe. Dit is 
die evangelie. Die Here vra ons nie eers om ’n klomp dinge te doen sodat ons sy 
kinders kan word nie. Nee, uit genade maak Hy ons sy kinders, en dán gee Hy 
die riglyne waarvolgens ons moet lewe. 
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MAG Jy Besef Hoe Groot God se GenAde is. leWe dAn uit dAnKBAArHeid soos die Here 
Wil Hê. Wys Met Jou Hele leWe dAt Jy AAn CHristus BeHoort.

deel 2:
leWe uit dAnKBAArHeid en in volle oorGAWe

die laaste drie 
hoofstukke beskryf 
watter invloed God 
se genade prakties in 
jou lewe moet hê.

die eerste drie 
hoofstukke van 
efesiërs beskryf 
wat God alles vir 
gelowiges in en 
deur Jesus Christus 
gedoen het.
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As ons vers 1 tot 16 in ’n enkele woord moet 
opsom, is dit eenheid. Alhoewel die kerk uit 
’n klomp verskillende mense met verskillende 

ouderdomme, talente en tale bestaan, is ons ’n 
eenheid. Ons is soos ’n liggaam met verskillende 
liggaamsdele. Christus is ons Hoof (kop). Omdat 
ons een liggaam is wat dieselfde Here dien, 
moet ons saamwerk. Ons moet sorg dat niks ons 
eenheid breek nie. As ons dit doen, sal ons al hoe 
meer geestelik volwasse word.

efesiërs 4:1-16 

4:1-6
ons Moet die eenHeid oppAs 
WAt die HeiliGe Gees ons 
GeGee Het.
4:7-16
CHristus Gee AAn ons 
versKillende GAWes oM die 
eenHeid te Bevorder.

Lewe soos mense 
wat saamwerk

ByBelstudie 7
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1 Hoe weet jy dat Paulus in vers 1 ’n baie ernstige 
opdrag gee? 

2 Wat moet volgens vers 1 ooreenstem?

ons het reeds vroeër in 
efesiërs van eenheid 
gelees. in efesiërs 2:11-
22 leer ons dat God Jode 
en nie-Jode deur sy Gees 
een nuwe mensheid 
gemaak het. Hy het 
die vrede tussen hulle 
herstel, en hulle één 
gemaak.

leWensWAndel: Die manier hoe jy lewe. 
Dit wat jy dink, sê en doen.

3 Hoe moet jou lewe lyk as hierdie twee dinge 
ooreenstem? Is daar iets wat jy moet verander aan die 
manier hoe jy lewe?

4 Wat beteken dit om eenheid te handhaaf of te 
bewaar? Lees weer vers 3.

5 Waar kom die eenheid tussen gelowiges vandaan?

6 Watter sewe dinge wys volgens vers 4 tot 6 op ons 
eenheid?

7 Wat kan veroorsaak dat ons eenheid verbreek word?

8 Wat kan ons doen om ons eenheid sterker te maak?

vers 4 tot 6 prAAt vAn die drie-eenHeid
 Vers 4: “Daar is ... net één Gees” – naamlik die Heilige Gees.
 Vers 5: “Daar is net één Here” – naamlik ons Here Jesus Christus.
 Vers 6: Daar is net “een God en Vader van almal” – naamlik ons Hemelse Vader.

is dit nie wonderlik nie? 
As jy ’n Christen is, is jy 
saam met gelowiges 
reg oor die wêreld en 
dwarsdeur die eeue deel 
van dieselfde liggaam. 
Jy is deel van Christus se 
kerk!
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eenHeid: Om een te wees; om dieselfde te dink en te doen. In Efesiërs 
beskryf dit die eensgesindheid wat binne die kerk bestaan. Dit is 
moontlik deur die Heilige Gees wat gelowiges lei om mekaar lief te hê 
en te verdra, en wat hulle lei om hulle gawes te gebruik om mekaar te 
dien.
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 Vra die Heilige Gees om jou te lei om die eenheid in die kerk op 
te pas. 

 Dank God vir die gawes wat Hy jou gegee het. 

ons moet die eenheid oppas wat die Heilige Gees ons gegee het. dit kan ons doen 
as ons elkeen die gawes gebruik wat die Here ons gegee het. Wanneer gelowiges 
toegerus word, groei hulle na Christus toe en sal hulle nie sommer deur dwaalleer 
verlei word nie. Werk saam om die eenheid in die kerk op te pas!

13 Wat sal volgens vers 13 tot 16 gebeur as elkeen in die kerk sy gawes gebruik?

die verKondiGinG vAn die Woord vAn God
In vers 11 en 12 leer ons wat die leiers in die kerk se werk is. Hulle moet die 
Bybel vir ander leer. Wanneer hulle dit doen, word die hele kerk toegerus. Dan 
kan elkeen in die kerk sy werk nog beter doen. Dit is nie die leiers se taak om al 
die werk in die kerk te doen nie. Hulle moet die kerk toerus sodat die hele kerk 
die werk kan doen.

10 Nadat Paulus verduidelik het dat elke gelowige ’n gawe het, noem hy 
spesifieke gawes in vers 11.  Watter gawes is dit? 

11 Wat het al hierdie gawes in gemeen?

12 Hoekom het Christus hierdie gawes vir sy kerk gegee? Lees vers 12.

9  Wie het almal ’n 
genadegawe vanaf 
Christus ontvang? Lees 
ook 1 Korintiërs 12:7 
en 11.

GenAdeGAWe:  ’n Spesiale eienskap wat 
die Heilige Gees vir ’n gelowige gee 
om daardeur die kerk te dien. Daar 
is verskillende genadegawes. Elke 
gelowige het ’n genadegawe ontvang. 

Christus het vir die kerk gawes gegee om ons eenheid te versterk. Ons lees 
hiervan in vers 7 tot 16. Vers 7 tot 10 sê dat Christus vir ons genadegawes kan 
uitdeel, omdat Hy dit deur sy dood en opstanding vir ons gekry het. Paulus 
verduidelik dit deur Psalm 68:19 aan te haal, en dit op Christus toe te pas. 
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HeiliG: Afgesonder, apart. Om heilig te 
wees beteken om vir die Here afgesonder 
te wees. Dit beteken ook om anders as 
die wêreld te lewe, en om te lewe soos 
die Here jou in die Bybel beveel.

verAnder Jou leWe
in die ou testament beveel die Here vir israel om nie soos die volke rondom hulle te lewe nie 
(levitikus 18:2-4, 24-26). Hulle moes anders wees. Hulle lewens moes wys dat hulle aan God 
behoort. die opdrag in efesiërs 4:17 sluit hierby aan. die mense aan wie paulus skryf, was 
voorheen heidene. deur God se genade is hulle nou sy kinders. Hulle is deel van sy een nuwe 
mensheid (efesiërs 2:11-22). die Here gee vir hulle – en vir jou – dié opdrag: “Moenie langer 
soos heidene lewe nie”. Jou lewe moet verander.

In die vorige Bybelstudie het ons met die 
praktiese deel van Efesiërs begin. Die basis 
vir hierdie praktiese deel is die opdrag: “Laat 

julle lewenswandel in ooreenstemming wees met 
die roeping wat julle van God ontvang het” (Efesiërs 
4:1). Noudat jy deur die Here gered is, moet jy op 
’n sekere manier lewe. Almal moet duidelik kan 
sien dat jy lewe soos iemand wat ’n roeping van 
die Here het. Dít is presies die opdrag waarna 
Efesiërs 4:17-24 terugkeer.

efesiërs 4:17-24

4:17-19
Moenie lAnGer soos 

Heidene leWe nie.
4:20-24

leWe soos Hulle WAt 
CHristus leer Ken Het.

ByBelstudie 8
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4 Hoe word die heidene 
se manier van lewe in 
vers 17 tot 19 beskryf?

5 Beoordeel jou eie 
lewe. Watter verskil maak 
die feit dat jy Christus 
leer ken het?

1 Wat beteken dit om nie langer soos heidene te lewe 
nie? 

2 Lees weer vers 17. Watter dinge wys dat hierdie ’n 
baie ernstige opdrag is?

3 Hoekom kan ’n gelowige nie aanhou lewe soos hy 
gelewe het voor hy ’n Christen geword het nie?

Lewe soos nuwe mense
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Jy Word vernuWe
Jy kan nie jouself vernuwe nie. die wonderlike is juis dat God 
jou vernuwe. die Heilige Gees werk in jou hart sodat jy al 
hoe meer vir die Here lewe. Jou opdrag is om nou as iemand 
wat nuutgemaak is, te lewe.

 Vra die Vader om jou al hoe meer te wys watter sonde daar nog steeds
in jou lewe is. 

 Vra die Heilige Gees om jou te help om ontslae te raak van die ou
mens, en om al hoe meer soos ’n nuwe mens te lewe. 

Jy kan nie teruggaan na jou ou manier van lewe nie. Gelowiges mag nie langer 
soos heidene lewe nie. Jy moet leef soos iemand wat Christus ken. trek elke dag die 
sondige ou mens uit en trek die nuwe mens aan wat soos die beeld van God lyk. die 
Heilige Gees sal ons elkeen hierin help.

treK elKe dAG die nuWe Mens AAn
Jou vorige manier van lewe is soos ou klere wat jy moet uittrek. Die nuwe 
manier hoe jy moet lewe is soos nuwe klere aantrek. Die oomblik toe God ons 
gered het, het Hy die ou mens uitgetrek en jou die nuwe mens laat aantrek. 
Maar jy moet steeds elke dag al hoe meer ophou om soos die ou mens te lewe. 

8 Hoe beskryf vers 24 
die lewe van die nuwe 
mens “ wat as beeld van 
God geskep is ”?

9 Wat moet verander 
sodat jou lewe sal lyk 
soos iemand wat God se 
beeld wys?

Beeld vAn God:  God het die mens as 
sy beeld geskep (Genesis 1:26-27). Dit 
beteken Hy het ons so geskep dat ons 
Hom kan ken, Hom kan liefhê en Hom 
kan loof en prys. Maar sedert daar met 
Adam en Eva sonde in die wêreld gekom 
het, kan ons nie meer God se beeld wys 
soos ons moet nie. Daarom maak Jesus 
Christus ons heeltemal nuut.
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6 Hoekom moet jy die 
ou mens uittrek (vers 22)?

7 Wat moet volgens vers 
24 gebeur nadat jy die 
ou mens uitgetrek het en 
God jou vernuwe het?

AlMAl KAn verAnder
volgens efesiërs is die woorde: “so gebore en so laat staan” nie waar nie. Ja, ons almal is so gebore. 
ons is almal dood in ons sonde en moet deur God gestraf word. Maar ons is nie so laat staan nie. deur 
Jesus Christus verander God ons geheel en al tot nuwe mense. daarmee saam lei die Heilige Gees ons 
om al hoe meer van die ou mens ontslae te raak en soos nuwe mense te lewe.
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1 Gebruik die volgende verse om vir jou ’n tabel op te stel van die slegte 
gewoontes waarmee ons moet ophou, en die goeie gewoontes wat ons in die plek 
daarvan moet doen: Efesiërs 4:25, 4:28, 4:29 en 4:31-32.  

2 Watter rede gee vers 25 oor hoekom ons onder mekaar die waarheid moet 
praat? 

3 Hoe sluit Efesiërs 4:1-16 hierby aan? Jy kan ook gaan kyk na Bybelstudie 7. 

4 Is dit ’n sonde om kwaad te word? Lees weer vers 26.

dinK voor Jy doen
Daar is spesifieke gevalle waar dit nie sonde is om kwaad te word nie. Om 
byvoorbeeld kwaad te word as iemand die Here se Naam laster, is nie sonde nie. 
Die probleem is egter dat jy baie kere kwaad word oor dinge waaroor jy nie moet 
kwaad word nie, of dat jy sonde doen wanneer jy kwaad word.

Soms gee iemand vir jou ’n opdrag, maar hulle 
verduidelik nie mooi wat hulle daarmee 
bedoel nie. In die Bybel kry ons gelukkig 

duidelike riglyne. Jy weet dat jy volgens die 
roeping moet lewe wat jy van God ontvang het 
(Efesiërs 4:1). Efesiërs 4:17 sê hoe jy nie moet lewe 
nie: “Moenie langer soos heidene lewe nie”. Die 
Here gee vir jou spesifieke, praktiese riglyne oor 
hoe jy hierdie opdrag moet nakom. Hiervan lees 
jy in Efesiërs 4:25-5:5. Dié verse leer jou dat jy nie 
net moet ophou om sekere slegte dinge te doen 
nie. Jy moet nou in die plek daarvan goeie dinge 
doen.  Hou op met jou slegte gewoontes deur dit 
met goeie gewoontes te vervang.

Lewe volgens 
Christelike riglyne

efesiërs 4:25-5:5

4:25-32
vervAnG sleGte 
GeWoontes Met 
Goeie GeWoontes.
5:1-5
leWe in liefde 
soos CHristus.

ByBelstudie 9

| 30 |



  | 31 |

 Vra dat God vir jou sal wys in watter sonde jy volhard, sodat jy
daarmee kan ophou. 

 Vra dat die Heilige Gees jou sal lei om volgens die Christelike riglyne
van Efesiërs 4:25-5:5 te leef.

As iemand wat deur Christus gered is, moet jy ophou om sonde te doen. Jy moet 
hierdie slegte gewoontes met goeie, Christelike gewoontes vervang. volg Christus 
se voorbeeld, want Hy het sy lewe as ’n offer vir jou gegee.

God strAf AAnHoudende 
sonde 
vers 5 sê nie dat iemand wat 
al enige van die sonde gedoen 
het wat hier beskryf word, vir 
ewig verlore sal gaan nie. dit 
sê dat iemand wat aanhou 
sondig, sonder om te probeer 
ophou, vir ewige verlore sal 
gaan. so persoon wys nie 
met sy lewe dat Christus hom 
gered het nie. 

11 In vers 2 kry jy weer die opdrag dat jy op ’n 
spesifieke manier moet lewe. Watter manier is dit, en 
wat beteken dit?

12 Hoe word dit wat Christus vir ons gedoen het in 
vers 2 beskryf?

13 Wat pas volgens vers 4 nie by gelowiges nie, en 
wat pas by ons?

14 Watter sterk waarskuwing kry jy in vers 5?

9 Een van die eienskappe van nuwe mense is dat ons mekaar moet vergewe. 
Watter motivering word in vers 32 hiervoor gegee?

10 Efesiërs 5:1 sê dat ons God se voorbeeld moet volg. Hoe kan jy dit doen? 

Bedroef die HeiliGe Gees:  Dit is om die Heilige Gees baie hartseer te 
maak. Wat ’n gedagte! Ek, klein, sondige mens kan die Heilige Gees 
hartseer maak. Hoe doen ek dit? Deur aan te hou om sonde te doen.

5 Hoekom beveel die Here jou om nie ’n dag kwaad af te sluit nie? Lees ook 
Matteus 5:23-24.

6 Jy moet die verandering wat Christus in jou lewe gebring het, ook aan ander 
mense wys. Aan wie moet jy dit wys volgens vers 29, en hoe?

7 Wat beteken dit om net te praat wat goed en opbouend is “ volgens die eis van 
omstandighede ” (vers 29)?

8 Hoe bedroef ons die Heilige Gees?
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Lewe soos 
verstandige 

mense

Of jy nou iemand is wat val onder groepsdruk of nie, die Bybel waarsku jou 
teen mense wat wil hê dat jy by die wêreld moet inpas. In Efesiërs 5:6-21 
kry jy weer die opdrag om op ’n sekere manier te lewe nou dat Christus jou 

gered het. Die Here gee aan jou die wonderlike beeld van mense van die lig. Jy 
word gewaarsku om versigtig te wees oor hoe jy lewe.

efesiërs 5:6-21
 

5:6-8
vroeër WAs ons HeelteMAl 

duisternis ... nou in die 
Here is ons liG.

5:9-14
leef soos Mense vAn die liG.

5:15-21
leWe só, nie só nie:

5:15-16
leef soos wyse mense, nie 

soos dwase mense nie.
5:17

leef volgens die wil 
van die Here, nie soos 

onverstandiges nie.
5:18-21

leef soos mense wat deur die 
Gees vervul word, nie soos 

dronkaards nie.
5:19

’n Geesvervulde lewe sing vir 
die Here.

5:20
’n Geesvervulde lewe dank 

die Here.
5:21

’n Geesvervulde lewe 
onderwerp hom aan gesag.

ByBelstudie 10
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verstAndiG: Dit beteken om slim te wees. 
In Efesiërs 5 beteken dit om slim te wees 
in die Here se oë – om te lewe soos Hy 
wil hê ons moet lewe.
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1 Dit lyk of ander mense die gelowiges in Efese probeer oortuig het dat sommige 
dinge eintlik nie sonde is nie. Dit kan met jou ook gebeur. Indien dit gebeur, watter 
opdrag kry jy in vers 6 en 7?

2 Kyk na vers 8. Hoe beskryf hierdie vers jou lewe vóór jy Christus leer ken het? 
Dink jy dit is billik?

3 Kyk weer na vers 8. Hoe beskryf dit jou lewe nou dat jy in Christus glo?

4 Wie het hierdie groot verandering moontlik gemaak, en hoe?

5 Watter drie dinge in vers 9 beskryf ons nuwe lewe as kinders van die lig?

6 Watter praktiese riglyne gee vers 10 tot 12? Hoe kan jy dit in jou lewe toepas?

7 In vers 15 word ons beveel om soos wyse of 
verstandige mense te lewe. Blaai terug na Efesiërs 
1:17. Wat help wysheid ons om te doen?

8 Hoe dink jy sal ’n wyse mens lewe?

9 Wat sal dit beteken om as ’n dwase of 
onverstandige mens te lewe?

10 Vers 16 sluit by vers 15 aan. Hoe kan jy die beste 
gebruik maak van elke geleentheid?

11 In vers 17 lees ons dat ons volgens die wil van die 
Here moet lewe, nie soos onverstandiges nie. Hoe kan 
jy weet wat die wil van die Here is?

12 Lees vers 18. Hoekom mag ’n gelowige nie dronk 
word van wyn of ander drank nie?

leWe só
efesiërs 5:15-21 sê ons 
drie keer hoe ons moet 
lewe, en drie keer hoe 
ons nie moet lewe nie:
 lewe soos wyse

mense, nie soos 
dwase mense nie 
(efesiërs 5:15-16).

 lewe volgens die 
wil van die Here, nie 
soos onverstandiges 
nie (efesiërs 5:17).

 lewe soos mense
wat deur die Gees 
vervul word, nie soos 
dronkaards nie 
(efesiërs 5:18-21).

’n lied vAn verlossinG
Die woorde in vers 14 is moontlik ’n deel van ’n lied wat die vroeë kerk gesing 
het. Die lied sing van Christus se wonderlike verlossing.
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 Dank die Here dat Hy jóú wat voorheen heeltemal duisternis was,
lig gemaak het. 

 Vra dat die Heilige Gees jou vol sal maak met alles wat jy nodig het
om as ’n nuwe mens te lewe.

in efesiërs 5:6-21 lees jy weer van God se genade. Hy het jou uit die duisternis gered 
en ’n mens van die lig gemaak. die opdrag wat Hy vir jou gee, is duidelik: “Leef dan as 
mense van die lig”. Maak dit jou voorneme om ’n wyse mens te wees wat volgens die 
wil van die Here leef. Word deur die Gees vervul en loof en prys God elke dag.

15  Hoe en hoekom moet ons psalms, lofgesange en ander geestelike liedere 
sing?

16  Wanneer, waarvoor en hoe moet jy God dank?

17  Hoekom moet gelowiges aan mekaar onderdanig wees?

Word vervul
Om deur die Gees vervul te word beteken nie dat jy op een of ander wyse 
die Heilige Gees in jou moet kry nie. Die Heilige Gees is reeds in iemand wat 
glo (Efesiërs 1:13-14; 2:18). Die opdrag is dat jy die Heilige Gees moet toelaat 
om jou vol te maak met alles wat jy nodig het om as ’n nuwe mens te lewe. 
Alleenlik as die Heilige Gees jou vervul, sal jy al hoe meer soos Christus kan 
word.

Die teenoorgestelde van ’n lewe wat gevul word deur die Heilige Gees is 
’n lewe wat die Heilige Gees teenstaan. Dit is om te weier dat die Heilige Gees 
jou lei. Jy weet wat die regte dinge is om te doen, maar jy wil dit nie doen nie. 
Jy weier. As jy dit doen, is jy volgens Efesiërs werklik dwaas. Dan bedroef jy die 
Heilige Gees (Efesiërs 4:30), en dit is verskriklik!

In vers 19 tot 21 lees ons van drie dinge wat dit duidelik maak dat ons deur 
die Heilige Gees vervul is: ons sal sing, ons sal dankbaar wees, en ons sal ons 
onderwerp aan mekaar.

13 Wat beteken die opdrag: “Laat die Gees julle vervul ”? Dink mooi na, want 
hierdie is ’n baie belangrike vraag.

14  Wat kan jy doen om hierdie opdrag te gehoorsaam?
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Toe God alles gemaak het, sê Hy na elke skeppingsdag dat dit goed was. Aan die einde 
van die ses skeppingsdae het Hy na alles gekyk wat Hy gemaak het, en dit was baie goed 
(Genesis 1:31). Maar een ding was nié goed nie: Adam was alleen (Genesis 2:18). daarom 

het die Here vir hom ’n vrou gemaak en haar na hom toe gelei. uiteindelik was daar een wat net 
by Adam pas.

Lewe soos 
Christelike getroudes

efesiërs 5:22-33

5:22-24
WAt ’n Getroude vrou vir 
HAAr MAn Moet doen.
5:25-30
WAt ’n Getroude MAn vir sy 
vrou Moet doen.
5:31-33
die HuWeliK stel CHristus 
en sy KerK voor.

ByBelstudie 11
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4 Hoe moet vroue volgens vers 22 tot 24 aan hulle mans onderdanig wees?

5 Met wie word getroude vroue in vers 24 vergelyk?

GelyK Met Ander rolle
’n Man is nie belangriker as ‘n vrou nie. ‘n Man en ‘n vrou is na God se beeld 
geskep en albei word in Christus nuut geskep. Maar God het aan ’n man en 
vrou binne die huwelik verskillende rolle gegee. ’n Man se rol is om die leier en 
hoof te wees, en ’n vrou se rol is om haar man te help.

1 Wat is volgens vers 22 die vrou se 
opdrag? 

2 Beteken dit dat alle vroue aan alle 
mans onderdanig moet wees? 

3 Hoekom moet ’n vrou aan haar man 
gehoorsaam wees? Lees weer Efesiërs 
5:22-24, en gee ten minste twee redes.

die Heel eerste HuWeliK
Genesis 2 vertel van die eerste huwelik. God het die huwelik ingestel en dit is 
vir Hom baie belangrik. Ongelukkig bring die sonde baie keer soveel hartseer 
en seerkry in die huwelik. Baie keer tree ’n getroude man en vrou nie reg 
teenoor mekaar op nie. Daarom verduidelik God vir ons in Efesiërs 5:22-33 
hoe Hy wil hê die verhouding tussen ’n man en ’n vrou moet lyk. Hy leer ons 
hoe ons as nuwe mense binne die huwelik moet lewe. Ons leer hoe om as 
Christelike getroudes te lewe.
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oM onderdAniG te Wees: Om iemand graag 
te gehoorsaam of om graag iemand se 
gesag te erken, omdat die Here hulle in 
’n posisie gesit het waar jy na hulle moet 
luister. Volgens Efesiërs 5:22 moet ’n vrou 
gehoorsaam wees aan haar man, omdat 
hy haar hoof (leier) is.
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 Bid dat die Here die mense naby aan jou se huwelike sal seën en
beskerm. 

 Bid dat jy, as/wanneer jy getroud is, die verhouding tussen Christus
en sy kerk sal uitbeeld.

 Vra die Here om jou te help om die evangelie te verkondig deur die
wyse waarop jy jou verhoudings uitleef.

’n Christelike huwelik beeld die verhouding tussen Christus en sy kerk uit. daarom 
verkondig ‘n Christelike huwelik die evangelie aan die wêreld. dit is ’n reuse 
verantwoordelikheid! Wanneer Christene nuwe mense word, word hulle huwelike 
ook nuut geskep. selfs wanneer jy nog nie getroud is nie,  moet jy onthou van 
hierdie belangrike rol en opdrag wat die Here vir ‘n ou en meisie gee. die man neem 
leiding en doen alles in sy vermoë om die meisie met respek te behandel en sy eie 
selfsugtige begeertes op te offer. die meisie moet die ou se leiding volg en hom 
ondersteun om sy verhouding met die Here ten volle uit te leef.

10 In Bybelstudie 1 en 5 het ons ook van ‘n geheimenis gelees en verduidelik wat 
dit is. Van watter geheimenis praat vers 32? 

11 Efesiërs 5:22-32 word in vers 33 opgesom. Watter opdragte word in hierdie 
vers gegee?

8 Hoekom het Christus volgens vers 26 en 27 sy lewe 
vir die kerk afgelê?

9 Hoe moet mans volgens vers 28 tot 30 hul vroue 
liefhê?

Die woorde “wie sy vrou liefhet, het Homself lief” verwys na Genesis 2:24. Dáár sê 
God dat die man en vrou in die huwelik een is. Hierdie vers word in Efesiërs 5:31 
aangehaal.

6 Wat is volgens vers 25 die man se opdrag?

7 Mens mag dalk dink dat die man se opdrag maklik 
is: Hy moet sy vrou liefhê. Maar met watter tipe liefde 
moet ‘n man sy vrou liefhê?
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 ‘n Man moet sy vrou 
liefhê soos Christus sy 
kerk liefhet. dit is ‘n 
selfopofferende liefde. 
‘n Man moet bereid wees 
om homself vir sy vrou op 
te offer of prys te gee.
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die Wet vir ons verHoudinGs
Ons kan die Tien Gebooie in twee deel: gebod 1 tot 4 gaan oor ons verhouding 
met God; gebod 5 tot 10 gaan oor ons verhouding met ons naaste. Die vyfde 
gebod, “Eer jou vader en jou moeder”, (Eksodus 20:12; Deuteronomium 5:16) is 
die eerste gebod in die Tien Gebooie wat oor ons verhouding met ons naaste 
gaan.

In Efesiërs 5:22-6:9 lees jy hoe ons as nuwe 
mense in ons alledaagse verhoudings moet 
lewe. Omdat Christus jou nuut gemaak het, 

moet jou verhoudings ook nuut wees. Die vorige 
Bybelstudie beskryf hoe hierdie nuwe verhouding 
tussen ’n getroude man en vrou moet lyk. In 
hierdie Bybelstudie van Efesiërs 6:1-4 gaan dit oor 
hoe die Here wil hê nuutgeskepte gesinne moet 
lyk. Dit vertel ook hoe kinders en ouers teenoor 
mekaar moet optree.

efesiërs 6:1-4

6:1-3
Kinders, Wees AAn Jou 

ouers GeHoorsAAM.
6:4

ouers, MAAK Julle Kinders 
CHristeliK Groot.

Lewe soos 
Christelike 

gesinne

1 Wat is kinders se opdrag volgens vers 1?

2 Wat word met hierdie opdrag bedoel? Hoe sluit dit 
by die res van Efesiërs aan?

3 Hoekom moet kinders volgens die laaste woorde 
van vers 1 aan hulle ouers gehoorsaam wees? Waarna 
verwys dit?

efesiërs 6:1 sê dat ons ons 
ouers moet gehoorsaam 
omdat ons Christus 
wil gehoorsaam. Jou 
gehoorsaamheid aan jou 
ouers wys dat jy aan die 
Here gehoorsaam is.

ByBelstudie 12
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 Dank die Here vir jou ouers. 
 Vra die Heilige Gees om jou te lei om as gelowige aan jou ouers 

gehoorsaam te wees.
 Vra ook dat die Here jou ouers so sal lei dat hulle jou van Christus

sal leer.

’n Christelike gesin beeld gehoorsaamheid aan God uit. dit gebeur op twee 
maniere: deur die kinders se gehoorsaamheid aan hul ouers, en ouers se Chistelike 
grootmaak van hul kinders. ’n Christelike gesin moet só lewe dat hulle vir ander 
gehoorsaamheid aan God wys. 

die belangrikste werk wat ’n ouer het, is om sy kinders van Christus te leer. deuteronomium 
6:6-7 sê dat ouers die gebooie van die Here by hulle kinders moet inskerp en met hulle daaroor 
moet praat as hulle in die huis is en as hulle op pad is, as hulle gaan slaap en as hulle opstaan.

die opdrag in vers 4 is spesifiek vir die “vaders”. in die 
destydse wêreld was dit hoofsaaklik die pa’s se werk om hul 
kinders op te voed. Maar hierdie opdrag sluit die ma’s in.

7 Wat is jou ouers se 
opdrag volgens vers 4? 
Daar is twee dele, ‘n moet 
en ‘n moenie.
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8 Watter dinge kan ouers doen wat hulle kinders opstandig en rebels maak?

9 Beteken dit dat ouers nooit met hulle kinders mag raas nie? Lees weer die laaste 
woorde van vers 4.

Wet vAn God: Dit is wat God ons beveel om te  dink, te doen en te sê. Dit 
verwys na al sy voorskrifte, gebooie, bevele en beloftes in die Bybel. In 
die Bybel verwys “die wet van God” baie kere na die Woord van God 
(Psalm 1:2; 19:8; 119:1). 

tuG: Om iemand in liefde reg te wys of 
te leer.

4 Wat beteken dit om jou ouers te eer?

5 Wat belowe die Here vir dié wat hul ouers gehoorsaam?

6 Moet jy selfs aan jou ouers gehoorsaam wees as hulle jou vra om iets te doen 
wat verkeerd is volgens die Here? Lees Handelinge 5:29.

10 Wat beteken die 
woorde “maak hulle groot 
met tug en vermaning 
soos die Here dit wil ”?
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In die vorige Bybelstudies het jy van die verhouding tussen man en vrou, en 
tussen ouers en kinders gelees. Sonder twyfel is dié gedeelte van ’n slaaf 
en ’n eienaar vir ons baie vreemd. Uit die spesifieke opdragte wat Efesiërs 

6:5-9 vir slawe en eienaars gee is dit duidelik dat slawerny ’n algemene praktyk 
in Paulus se tyd was. Maar Efesiërs 6:5-9 gaan oor baie meer as dit. Ons lees 
hoe slawe en eienaars teenoor mekaar moet optree omdat Christus hulle nuut 
gemaak het. 

Soortgelyke opdragte het in die antieke wêreld bestaan, maar dit was 
beperk tot opdragte vir die slawe. Jy sou dit nie waag om ‘n eienaar te beveel 
hoe hy sy slaaf moes hanteer nie. Dit maak hierdie gedeelte uitsonderlik.

efesiërs 6:5-9

6:5-8
slAWe, Wees AAn Julle 
eienAArs GeHoorsAAM.
6:9
eienAArs, BeHAndel Julle 
slAWe Met dieselfde 
GesindHeid.

Lewe soos 
Christelike 
werkers

ByBelstudie 13
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1 Wat is die slawe se opdrag volgens vers 5?

2 Met watter gesindheid moes slawe aan hul eienaars gehoorsaam wees?

3 Hoe werk mens as jy net werk om deur iemand raakgesien te word?

4 Lees weer vers 5 tot 7. Soek die woorde asof en soos. Wat sê hierdie woorde oor 
die manier hoe die slawe hulle werk moes doen?

As jy alles moet doen 
tot eer van God, sluit dit 
natuurlik sonde uit. Jy 
kan nie sonde tot eer van 
die Here doen nie. 

7 Dink terug na Efesiërs 1-3. In die lig van alles aan die begin van Efesiërs, hoekom 
moet jy alles van harte doen asof dit vir Christus is?

8 Watter belofte en troos gee die Here vir gelowige slawe in vers 8?

6 Jy hoef nie hierdie beginsel net tot werk te beperk 
nie. Met watter gesindheid moet jy alles in jou lewe 
doen? Lees ook Kolossense 3:17 en 3:23.

Alhoewel daar vandag nog slawerny in dele van die wêreld is, is dit nie iets wat ons algemeen 
ken nie. Wat beteken hierdie opdrag dan vir jou? Wat leer die Here jou hier? Jy kan die beginsels 
wat jy in hierdie gedeelte leer toepas op die manier wat jy as werknemer of werkgewer jou 
werk doen.
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5 Wat leer jy uit hierdie woorde oor die gesindheid 
waarmee jy jou werk moet doen?
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GeloWiGe slAWe is Anders
Volgens die evangelie word iemand wat in Christus glo, ’n nuwe mens gemaak. 
Christus maak so ’n persoon vry. Maak nie saak wie jy voorheen was nie. In 
Paulus se tyd kon ’n slaaf wat in Christus glo, die wonderlike nuus hoor dat hy 
geestelik vry is. Die slaaf het nogtans fisies die eiendom van sy eienaar gebly. 
Met ander woorde, aan die een kant is hy vry, maar aan die ander kant is hy 
steeds ’n slaaf.

Hulle kry die opdrag om van harte (vers 6) en met lus (vers 7) te werk. Hulle 
is nie beveel om maar op hul tande te kners en hul eienaars te gehoorsaam 
terwyl hulle maar net wag op die ewige lewe nie. Nee, hulle word beveel om 
hul eienaars van harte te gehoorsaam en te dien.

Die kern van die slawe se opdrag is dat hulle hul eienaars moes gehoorsaam 
“asof dit vir Christus is” (vers 5), “soos slawe van Christus” (vers 6), “soos vir die Here” 
(vers 7). Die slawe moes hul eienaars gehoorsaam omdat hulle dit doen uit 
eerbied en ontsag vir Christus.

9 Wat is die eienaars se opdrag in vers 9?

10 Die eienaars word beveel om hulle slawe “met dieselfde gesindheid ” te 
behandel. In die lig van vers 5 tot 8, watter gesindheid is dit?

toe efesiërs geskryf is, was die opdrag in vers 9 skokkend: “En eienaars, behandel julle slawe 
met dieselfde gesindheid”. in die destydse wêreld het jy nie eienaars beveel om hul slawe op 
’n sekere manier te behandel nie. Jy het hulle nog minder beveel om hul slawe met dieselfde 
gesindheid te behandel as wat van die slawe gevra word. Maar die slawe en eienaars waarmee 
hier in efesiërs 6 gepraat word, was nie meer gewone slawe en eienaars nie. Hulle was nou 
gelowige slawe en eienaars. Christus het hulle nuut gemaak. daarom, al was die eienaars die 
slawe se eienaars, moes hulle as nuwe mense hul slawe Christelik behandel. die manier hoe 
hulle hul slawe hanteer moes dit duidelik maak dat hulle dit vir Christus doen.
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11 Hoekom en hoe kon eienaars moontlik hulle slawe gedreig het?

12 Watter belangrike perspektief gee Paulus die eienaars in vers 9?

Here: Die Griekse woord wat ons met Here vertaal, beteken letterlik 
baas of eienaar. Die Here is ons eienaar – alles in die heelal behoort 
immers aan Hom. In vers 9 verwys Paulus na die eienaars van slawe 
en die Here as ons groot Eienaar. Hy herinner die here (eienaars in die 
1933/1953-Vertaling) dat hulle ook ’n Here (Eienaar) in die hemel het. 
Daarom moet hulle hul slawe reg behandel.

 Dank die Here vir die gawes en talente wat Hy vir jou gegee het
om te kan werk. 

 Vra die Here om vir jou te wys waar jy dinge met die verkeerde
gesindheid doen. 

 Vra dat die Heilige Gees jou sal lei om alles van harte te doen asof
dit vir Christus is.

 As jy in ‘n leierskapsposisie is, vra die Heilige Gees om jou te lei om
elkeen wat jou volg met eerbied en respek te behandel.

13 Watter troos is die heel laaste woorde van vers 9?

14 Hoe kan ons die opdrag aan die eienaars op ons van toepassing maak?

efesiërs 6:5-9 het te make met jou gesindheid. Maak nie saak watter opdrag jy doen 
of waarmee jy besig is nie, jy moet dit nie doen om deur mense raakgesien te word 
nie. Jy moet dit ook nie vir erkenning doen nie. ons doen alles net vir Christus. As jy 
aangestel is bo iemand (as jy 'n baas of 'n leier is), moet jy onthou om jou werk te 
doen vir Christus. dit sal maak dat jy mense altyd met liefde en respek hanteer.
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efesiërs 6:10-24

6:10-13
Wees sterK in die Here.

6:14-17
treK die volle 

WApenrustinG AAn.
6:18-20

Wees WAAKsAAM en Bid.
6:21-24

persoonliKe nuus en 
seënBede.

Lewe soos 
Christelike 

soldate

ByBelstudie 14
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vrysprAAK: Die genadige optrede van 
God waardeur Hy verklaar dat al ons 
sonde vergewe is en ons glad nie meer 
skuldig is nie. God doen dit deur Christus 
wat vir al ons sondes betaal het. Om deur 
God vrygespreek te word is ’n eenmalige 
optrede van God, en nie ’n proses nie. 
Ons is nie môre meer vrygespreek as 
vandag nie! As God sê vrygespreek, is ons 
vrygespreek vir altyd.
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Die laaste woorde van Efesiërs vertel dat ons op hierdie einste oomblik 
met ’n oorlog besig is. Nie ’n fisiese oorlog nie. Nee, baie erger: ons is in ’n 
geestelike oorlog. Efesiërs 6:12: “Ons stryd (oorlog) is nie teen vlees en bloed 

nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige 
wêreld, teen elke bose gees in die lug.” 

Eintlik moet dit jou glad nie verbaas nie. Op verskeie plekke in die Bybel lees 
jy van die stryd tussen God en die bose magte. Vroeër in Efesiërs staan daar dat 
ons, voor ons tot geloof gekom het, ons deur die Satan laat lei het (Efesiërs 2:2). 
Maar ons dank God dat dit nie al is wat ons in Efesiërs hoor nie! Paulus skryf 
dat Christus juis gekom het om sondaars soos ons vry te maak. Hy het ons kom 
bevry van die slawerny aan die sonde en die Satan.

Hierby het ons ook verder die troos dat Christus reeds die oorwinning 
behaal het. Deur sy kruisiging en opstanding het Christus die bose oorwin. 
Maar alhoewel die Satan oorwin is, is hy nog nie vernietig nie. Dit sal Christus 
by sy wederkoms doen. Vir nou loop die Satan nog rond “soos ’n brullende leeu, 
op soek na iemand om te verslind” (1 Petrus 5:8). Hy weet hy is reeds oorwin, en 
dat sy tyd min is. Daarom probeer hy om soveel skade as moontlik aan te rig.

Die geestelike oorlog duur dus voort. Wat moet jy te midde van hierdie 
oorlog doen?

listiG: Misleidend, bedrieglik, slu. Die duiwel word met dieselfde 
woord in Genesis 3:1 beskryf: “Die slang was listiger as al die wilde diere 
wat deur die Here God gemaak is.” Die duiwel doen sy bes om ons te 
mislei en te bedrieg. Sy groot doel is om die kerk te vernietig. Hy wil 
keer dat mense gered word, en hy wil hê dat hulle wat reeds glo, aan 
die Here ontrou word.

2 Hoe groot is die Here se mag? Dink terug aan alles wat jy in Efesiërs gelees het en 
kyk weer na Efesiërs 1:19-20. Hoe troos dit jou?

3 Hoe word die aanslae van die duiwel in vers 11 beskryf, en wat beteken dit?

1 Watter twee opdragte 
kry jy in vers 10 en 11?

Christus gee jou die krag én die wapens vir die geestelike 
oorlog.
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4 Wat sal volgens vers 
13 gebeur as jy die volle 
wapenrusting aantrek 
wat God jou gee?

5 Maak ’n lys van die 
verskillende dele van die 
wapenrusting, en beskryf 
waarna dit verwys en hoe 
dit jou troos.

GeBed is die BelAnGriKste
Mens sou verwag het dat die Woord een van die belangrikste dele van die Christensoldaat se 
wapenrusting sou wees. vers 18 sê dat gebed die belangrikste deel is. dit is nie net een deel 
van jou wapenrusting is nie, maar dit omarm elke deel daarvan. die enigste manier hoe jy die 
wapenrusting kan aantrek, is deur gebed. om staande te bly op jou pos, moet jy bid.

WApenrustinG:  Dit verwys na die oorlogklere wat 
’n destydse Romeinse soldaat aangehad het. Hy 
moes hierdie wapens gebruik om aan te val en 
homself te verdedig. 
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vers 14 tot 17 beskryf 
die wapenrusting in 
detail. elke deel van die 
wapenrusting herinner 
jou aan wat God deur 
Christus en die Heilige 
Gees vir jou gedoen het, 
en steeds doen.  
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 Dank die Here dat Hy jou van die duiwel bevry het. 
 Vra dat die Here jou die krag sal gee om staande te kan bly in die

geestelike oorlog. 
 Vra die Here om gelowiges wêreldwyd staande te hou in hierdie

oorlog.
 Vra die Here vir die regte woorde wanneer jy die evangelie

verkondig, en die vrymoedigheid om dit te doen. 

die geestelike oorlog waarin ons is, is geweldig ernstig. Maar ons hoef glad nie 
te vrees nie. God gee ons die krag en die wapenrusting wat ons nodig het. Wees 
daarom sterk in die Here, en trek die volle wapenrusting aan. dan sal jy staande kan 
bly in hierdie oorlog.

6 Vers 18 verduidelik hoe jy die volle wapenrusting van God aantrek. Hoe doen jy 
dit? 

7 Wat beteken die opdrag in vers 18 om waaksaam te wees?

8 Vir wie moet jy bid te midde van hierdie geestelike oorlog? 

9 In die lig van jou antwoord hierbo en alles wat jy vroeër in Efesiërs gelees het, 
wat sê dit oor gelowiges se eenheid?

10 Paulus is in die tronk as hy die brief aan Efesiërs skryf. Mens sou verwag dat hy 
hulle vra om te bid dat hy uit die tronk kan kom, maar waarvoor vra hy?

In die heel laaste woorde van Efesiërs gee Paulus bietjie persoonlike nuus, en 
sluit hy met ’n seënbede af. Paulus eindig baie van sy briewe só. In hierdie laaste 
verse van Efesiërs leer ons dat hy ’n medegelowige met die naam Tigikus na die 
Efesiërs toe gestuur het om hulle van sy omstandighede te vertel.
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B
BArMHArtiGHeid:  Hulp 
uit liefde en genade wat 
aan iemand bewys word 
wat homself nie kan help 
nie. Ander woorde wat 
barmhartigheid verduidelik 
is goedheid, guns, liefde en 
ontferming.

Bedroef die HeiliGe 
Gees:  Dit beteken jy 
maak die Heilige Gees baie 
hartseer. Wat ’n gedagte! Ek, 
klein, sondige mens kan die 
Heilige Gees hartseer maak. 
Hoe doen ek dit? Deur aan te 
hou om sonde te doen.

Beeld vAn God:  God 
het die mens as sy beeld 
geskep (Genesis 1:26-27). 
Dit beteken Hy het ons so 
geskep dat ons Hom kan 

G
GeHeiM(enis): Iets wat 
voorheen onbekend was, 
maar wat nou bekend 
gemaak is. Efesiërs 3 verwys 
na God se geheimenis as 
God se groot en ewige plan 
waarvan ons nie voorheen 
geweet het nie. Wat is 
hierdie plan? Om mense wat 
nie-Jode is nie, deel van sy 
volk te maak. 

A
Apostel: Dit beteken 
uitgestuurde. In die Bybel 
verwys apostel na iemand 
wat ’n boodskap van God 
bring. Hulle was mense wat 
deur Jesus uitgekies is om 
sy boodskap van redding te 
verkondig. 

E
eenHeid:  Om een te wees; 
om dieselfde te dink en te 
doen. In Efesiërs beskryf dit 
 die eensgesindheid wat 
binne die kerk bestaan. Dit 
is moontlik deur die Heilige 
Gees wat gelowiges lei om 
 mekaar lief te hê en te 
verdra, en wat hulle lei om 
hul gawes te gebruik om 
mekaar te dien. 
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ken, Hom kan liefhê en Hom 
kan loof en prys. Maar sedert 
daar met Adam en Eva sonde 
in die wêreld gekom het, 
kan ons nie meer God se 
beeld wys soos ons moet nie. 
Daarom maak Jesus Christus 
ons heeltemal nuut.

Beseël: Die woord 
beskryf hoe die Heilige 
Gees gelowiges merk om 
aan te dui dat hulle God se 
eiendom is. In die 1933- en 
1953-vertaling word dit 
verseël genoem. 

eerBied: Om eerbied vir 
God te hê is om baie groot 
ontsag of respek vir Hom te 
hê. Ons kry eerbied vir God 
as ons besef hoe groot en 
heilig Hy is, en dat Hy die 
enigste God is. 

erfenis: Dit beteken 
gewoonlik dit wat iemand 
in sy testament vir jou gee 
wanneer hy sterf. In Efesiërs 
verwys dit na die dinge wat 
jy gekry het toe Jesus gesterf 
het, asook alles wat jy sal kry 
wanneer Hy weer kom.

lys van begrippe
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L
leWensWAndel:  Die 
manier hoe jy lewe. Dit wat 
jy dink, sê en doen.

listiG: Misleidend, 
bedrieglik, slu. Die duiwel 
word met dieselfde woord 
beskryf in Genesis 3:1. Daar 
staan: “Die slang was listiger 
as al die wilde diere wat deur 
die Here God gemaak is”. Die 
duiwel doen sy bes om ons 
te mislei en te bedrieg. Sy 
groot doel is om die kerk te 
vernietig. Hy wil keer dat 
mense gered word, en hy wil 
hê dat hulle wat reeds glo, 
aan die Here ontrou word.

loof en prys: Om die Here 
eer te bewys of te verheerlik. 
Ons loof en prys die Here vir 
wie Hy is en wat Hy doen. 

K
KerK:  Die kerk verwys 
nooit in die Bybel na ’n plek 
van aanbidding nie, maar 
altyd na ’n groep gelowiges 
wat deur Christus versamel 
word. 

J
Jood: ’n Lid van die volk 
Israel. ’n Israelitiese man 
of vrou.

I
innerliK:  Dit verwys 
na ons binnekant; die 
binneste van ons wese; die 
middelpunt van ons denke, 
emosies en wil. Baie keer 
word daar in die Bybel 
hierna verwys as ons hart. 
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H
HeerliKHeid: God word 
in Efesiërs 1:17 beskryf 
as “die Vader aan wie die 
heerlikheid behoort”. Dit 
beskryf dat God oneindig 
groot is. Hy skitter van 
skoonheid en prag. Ons moet 
Hom aanbid en eer.

Heiden: Iemand wat nie ’n 
Jood is nie. Daar word soms 
na so persoon as ’n nie-Jood 
verwys. Dit is die benaming in 
die Ou Testament vir die wat 
nie die ware God ken nie.

GenAde: Goedheid wat 
aan jou gewys word sonder 
dat jy dit verdien. Die 
woord verwys daarna dat 
gelowiges, sonder om dit 
enigsins te verdien, God se 
liefde en goedheid ontvang. 

GenAdeGAWe:  ’n Spesiale 
eienskap wat die Heilige 
Gees vir ’n gelowige gee 
om daardeur die kerk te 
dien. Daar is verskillende 
genadegawes. Elke gelowige 
het ’n genadegawe ontvang. 

Goeie dAde: Dit wat ’n 
gelowige uit dankbaarheid 
doen om God te verheerlik 
en te verbly. God self leer 
ons wat Hom bly maak in 
die Bybel.

HeiliG: Afgesonder, apart. 
Om heilig te wees beteken 
om vir die Here afgesonder 
te wees. Dit beteken ook om 
anders as die wêreld te lewe, 
en om te lewe soos die Here 
jou in die Bybel beveel.

Here: Die Griekse woord 
wat ons met Here vertaal, 
beteken letterlik baas of 
eienaar. Die Here is ons 
eienaar – alles in die heelal 
behoort immers aan Hom. 
In vers 9 verwys Paulus na 
die eienaars van slawe en die 
Here as ons groot Eienaar. Hy 
herinner die here (eienaars 
in die 1933/1953-Vertaling) 
dat hulle ook ’n Here 
(Eienaar) in die hemel het.

HoeKsteen: Die 
belangrikste steen in ’n 
gebou wat die gebou saam-
hou. In Efesiërs 2:20 beskryf 
Paulus dat Christus die 
hoeksteen is wat die gebou 
van God se volk saamhou. 



| 50 |

w
WAArBorG:  Die Heilige 
Gees word in Efesiërs 1:14 as 
ons waarborg beskryf – 
letterlik ons deposito of 
eerste paaiement. Die 
Heilige Gees wat in ons 
woon en werk is ons 
waarborg dat God alles sal 
doen, en dat ons alles sal 
ontvang, wat Hy belowe het 
(2 Korintiërs 1:21-22; 5:5).

WApenrustinG: Dit 
verwys na die oorlogklere 
wat ’n destydse Romeinse 
soldaat aangehad het. 
Hy moes hierdie wapens 
gebruik om aan te val en 
homself te verdedig. 

Wet vAn God: Dit is wat 
God ons beveel om te  dink, 
te doen en te sê. Dit verwys 
na al sy voorskrifte, gebooie, 
bevele en beloftes in die 
Bybel. In die Bybel verwys 
“die wet van God” baie kere 
na die Woord van God  
(Psalm 1:2; 19:8; 119:1). 

v
verBondenHeid: Om aan 
iets of iemand verbind te 
wees. Efesiërs 3:21 beskryf 
dat gelowiges aan Christus 
verbind is. Die woord word 
net in die 1983-vertaling 
gebruik. Die woord in Grieks 
en 1933/1953-vertaling is 
letterlik “in”.

verBorGenHeid:  Iets wat 
weggesteek is, wat jy nie 
self kan ontdek nie. Die Here 
moet dit vir jou openbaar, 
want jy sal dit nooit kan 
uitdink of verstaan nie. Selfs 
deur die openbaring van die 
Here besef jy nog steeds nie 
heeltemal die diepte nie.

verstAndiG: Om slim te 
wees. In Efesiërs 5 beteken 
dit om slim te wees in die 
Here se oë – om te lewe soos 
Hy wil hê ons moet lewe.

vrysprAAK: Die genadige 
optrede van God waardeur 
Hy verklaar dat al ons sonde  
vergewe is en ons glad nie 
meer skuldig is nie. 
God doen dit deur Christus 
wat vir al ons sondes 
betaal het. Om deur God 
vrygespreek te word is ’n 
eenmalige optrede van God, 

R
roepinG: Die handeling 
van God waardeur Hy 
iemand roep om sy kind 
te wees. God self neem 
die inisiatief en dit gebeur 
sonder enige verdienste van 
die mens. 

T
tuG: Om iemand in liefde 
reg te wys of te leer.

U
uitverKiesinG: Die woord 
beskryf hoe God self en slegs 
uit genade sekere mense 
uitkies om gelowig te word 
en aan Hom te behoort. Die 
Here sorg dat hulle wat Hy 
uitkies, bly glo. 

O
oM onderdAniG te 
Wees: Om iemand graag 
te gehoorsaam of om graag 
iemand se gesag te erken, 
omdat die Here hulle in ’n 
posisie gesit het waar jy na 
hulle moet luister. Volgens 
Efesiërs 5:22 moet ’n vrou 
gehoorsaam wees aan haar 
man, omdat hy haar hoof 
(leier) is.
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en nie ’n proses nie. Ons is 
nie môre meer vrygespreek 
as vandag nie!
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God is magtig om julle te laat vasstaan 
ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus 
wat ek verkondig, en ooreenkomstig die 
openbaring van die geheimenis. Eeue lank het dit 
geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. 

Aan die hand van die geskrifte van die profete 
en in opdrag van die ewige God is dit aan alle 
nasies bekend gemaak sodat hulle in God kan glo 
en aan Hom gehoorsaam kan wees.

Aan Hom, die enigste en alwyse God, behoort die 
heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! 
Amen.

roMeine 16:25-27
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lewe jy die nuwe lewe wat God aan jou deur Christus skenk? Hierdie 14 
Bybelstudies oor efesiërs met 34 begripsverklarings sal jou leer hoe kosbaar 
hierdie nuwe lewe is, en vir jou die riglyne gee om toegewy aan God te lewe.

"... God het ons gemaak wat ons nou is: 

(efesiërs 2:10)

in Christus Jesus het Hy ons geskep 
om ons lewe te wy aan die goeie 
dade waarvoor Hy ons bestem het.”


