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U hebt mij, in Christus, met talrijke 
geestelijke zegeningen gezegend! 

Efeziërs 1:3 15 november 2009 
Efeziërs 1:3-14 

 

WARE LUXE KOMT VAN BOVEN 

De zegen van de lofprijzing 
 
 
 
 
Als mensen verlangen we naar luxe in 
ons leven: schoonheid, exclusiviteit, 
pracht en praal, overbodigheid, 
verkwisting. Christen-zijn is in zekere 
zin een spirituele levenskunst waarin 
we ervaren dat ware luxe van boven 
komt (vgl. Werner Tiki Küsten-
macher, Jezus - een spirituele kijk op 
luxe). 
 
Drie-enige God 
We gaan Paulus’ brief aan de Efeziërs 
binnen door een indrukwekkende 
poort van lofprijzing. Paulus’ hart en 
mond stromen over vanwege zijn 
passie voor Christus. Deze machtige 
ouverture is een uitbarsting van 
bewondering voor de drie-enige God. 
Tegelijk is er ook sprake van een 
zorgvuldige compositie: na de 
trinitarische opening (3) volgen drie 
delen waarin respectievelijk de Vader, 
de Zoon en de Geest centraal staan, 
telkens afgesloten met ‘tot eer van de 
grootheid van God’ (6, 11, 14). Een 

paar elementen eruit gelicht: 
- in Christus vol liefde uitgekozen 

om voor God heilig en zuiver te 
zijn (4-6); 

- het onthulde mysterie: alles in 
hemel en op aarde onder 
Christus (7-10); 

- onze bestemming: onze hoop op 
Christus vestigen (11-12); 

- gemerkt met het stempel van de 
heilige Geest (13-14). 

 
In Christus 
Tot tien keer toe gebruikt Paulus de 
uitdrukking ‘in Christus’, ‘in hem’. 
Dit is te vertalen als: in 
verbondenheid met Christus, dankzij 
Christus in wiens verhaal (van leven, 
kruisdood en opstanding) wij mogen 
delen. Het ‘in Christus’ wordt door 
de Geest ook tot een ‘Christus in mij’ 
(Gal. 2:20). Paulus heeft binnen een 
trinitarisch kader voortdurend een 
christocentrische focus: in Christus, 
door de Geest tot eer van de Vader! 
 
Lofprijzing 
‘Als we God iets willen brengen, 
kijken we niet op ons horloge. 
Aanbidding is een heerlijke 
verspilling van tijd. Het is ‘heerlijk’, in 
de zin dat het verrukkelijk is om alle 
tijd voor de drie-enige God te 

nemen. Het is ‘heerlijk’ omdat het 
daarbij gaat over de heerlijkheid - de 
glorie - van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest. Het is ‘heerlijk’ omdat 
de Heer daarin gezien en 
geopenbaard wordt. Je moet alle 
gedachten aan zuinigheid uit je hoofd 
zetten, en juist dan zal blijken dat het 
ergens voor dient: het is allemaal 
voor hem’ (Henk Medema, Heerlijke 
verkwisting. De rijkdom en reikwijdte 
van aanbidding). 
 

 
Persoonlijk gebed 
Efeziërs 1:3-14 
 
Gezegend bent u, God en Vader van 
onze Heer Jezus Christus, die mij in 
de hemelsferen, in Christus, met 
talrijke geestelijke zegeningen hebt 
gezegend.  
 
In Christus immers hebt u, voordat 
de wereld gegrondvest werd, mij vol 
liefde uitgekozen om voor u heilig en 
zuiver te zijn, en u hebt mij naar uw 
wil en verlangen voorbestemd om in 
Jezus Christus uw kind te worden, tot 
eer van de grootheid van uw genade, 
mij geschonken in uw geliefde Zoon. 
  

In Christus ben ik door zijn bloed 
verlost en zijn mijn zonden vergeven, 
dankzij de rijke genade die u ons in 
overvloed hebt geschonken. U hebt 
mij in al uw wijsheid en inzicht dit 
mysterie onthuld: uw voornemen om 
met Christus de voltooiing van de tijd 
te verwezenlijken en uw besluit om 
alles in de hemel en op aarde onder 
één hoofd bijeen te brengen, onder 
Christus. In hem hebt u, die alles 
naar uw wil en besluit tot stand 
brengt, mij de bestemming 
toebedeeld om vanaf het begin mijn 
hoop te vestigen op Christus, tot eer 
van uw grootheid.  
 
In Christus heb ook ik de boodschap 
van de waarheid gehoord, het 
evangelie van mijn redding, in hem 
ben ik, door mijn geloof, gemerkt 
met het stempel van de heilige Geest 
die mij beloofd is als voorschot op 
mijn erfenis, opdat allen die u zich 
hebt verworven verlost zullen 
worden, tot eer van uw grootheid.  
 
Amen! 
 


