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Suggestie om te beginnen:
Paulus heeft de brief aan de
Efeziërs geschreven, niet als
reactie op een zorgelijke
situatie, maar uit
enthousiasme. Stel dat jij
een ‘spreekbeurt’ zou
mogen verzorgen, waar zou
jij het over willen hebben?
Wat houdt jou bezig?
Om te zingen:
Opw. 194
Opw 576
Opw. 797
Om te lezen:
Efeziërs 4: 1-16
Gal. 5: 22
Voor het gebed:
Bid voor de eenheid in
Christus voor de Lichtboog.
Bid voor wijsheid voor de
staf en oudstenraad.

Bart gaat een tweeluik preken over de brief aan de Efeziërs rond het thema ‘generaties verbinden’
en zal daarbij twee maal dezelfde tekst gebruiken uit Efeziers 4: 1-16.
Alle andere brieven zijn situationeel (Galaten = gedoe met genade; Korintiërs = knullige
kerkdiensten; Filemon = is een vrijbrief voor een voortvluchtige vriend). Maar Efeziërs is niet
situationeel. Hier lezen we waar Paulus zelf enthousiast over is, en wil overdragen; hij spreekt
over de kerk.
Waarom spreekt Paulus over de kerk? Wij vinden dat misschien een vreemd onderwerp. Geloven
is mooi, de genade van God, de liefde van de Vader, de acceptatie en vergeving door Jezus. Daar
word je bijna vanzelf heel blij van. Geloven heeft heel veel mooie dingen, waarvan je zegt: ja.. dat
wil ik.. Maar dan kijk je verder en zie je de kerk….. die hoort er dus ook bij. Dat is ook een deel
van het geloven en dat is zeker niet makkelijk. De kerk staat in de wereld vaak bekend als de club
mensen die tegen van alles is, tegen abortus, tegen homo’s, tegen vrouwen, tegen seks… tegen
van alles. De kerk bestaat uit mensen die ook in Jezus geloven, maar allerlei andere voorkeuren
hebben om dat geloof te beleven, bijv. over liedkeuze of voorkeuren van instrumenten. Het is
vaak helemaal niet makkelijk om kerk te zijn met elkaar.
De wetenschap van de kerk
En toch is dat waar Paulus over schrijft in deze brief; het is zijn belangrijkste denkwerk over de
kerk. Paulus heeft een specifieke insteek: het gaat niet de vorm, niet over de techniek, niet over
de regels maar over de ‘wetenschap’. Het is zoals bij een boek over zeilen. Dat gaat niet over de
vorm van de boot, of de kleur van de zeilen. Het gaat niet over de techniek van het zeilen (voor de
wind, overstag), en ook niet de regels van het varen (loef wijkt voor lei). Het gaat over de
wetenschap achter het zeilen: hoe komt het dat de boot voortbeweegt, hoe komt het dat de boot
blijft drijven. Welke krachten hebben daar mee te maken? Hoe kunnen we navigeren, en hoe
werkt een kompas dan? Paulus schrijft over de diepere laag, de achtergrond van de kerk. Niet
over de vorm van de kerk, niet over de regels in de kerk, niet over de techniek van hoe je het
meest effectief kerk zou kunnen zijn, maar over de vraag wat het ten diepste betekent dat we
kerk zijn met elkaar.

Vraag aan God: wilt U de
deugden -als vrucht van de
Geest- in mij laten groeien? De kerk is één, omdat God één is
Bid om de Heilige Geest in
De brief aan de Efeziërs bevat twee helften. Het eerste deel -hoofdstuk 1 t/m 3- draait om de
jullie leven.
theologie, het is een soort preek of college, waarin Paulus uitlegt dat de kerk het lichaam van
Christus is, samengebracht onder het Hoofd (Ef. 1: 22-23) Het tweede deel -hoofdstuk 4 t/m 6gaat om de toepassing. De toon van de brief verandert. In het tweede deel is het alsof hij van zijn
preekstoel afkomt, een stoel pakt en in gesprek gaat; wat betekent dit alles nou voor jou? Zullen
we eens met elkaar in gesprek gaan over kerk-zijn? In de eerste verzen van Hoofdstuk 4, staat een
heel belangrijk thema voor Paulus. Het is niet het enige thema dat Paulus aansnijdt, maar hier legt
hij iets neer dat bij de basis hoort; éénheid.
Je hoeft geen theologie gestudeerd te hebben om hier het centrale woord uit te pikken, nl. één.
Eén lichaam en één Geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen.
Daar draait het om voor Paulus, dit is essentieel. Paulus is later bekeerd, en kwam uit de joodse
traditie, was zo geschoold. De belangrijkste geloofsbelijdenis van het Joodse geloof is: “Hoor
Israël: de Heer, onze God, de Heer is één” (Deut. 6: 4). Dat is voor Paulus het vertrekpunt voor het
denken over de kerk. Hij zegt hier dat de éénheid in de kerk niet van belang is omdat het praktisch
is, of makkelijk, of ook wel leuk om bij een homogene groep te horen. Nee, de kerk is één omdat
God één is. En de Lichtboog is een expressie van kerk-zijn, niet dé kerk. Alle kerken in Houten en
de wereld horen bij de kerk van Christus. De éénheid is wat ons definieert.
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Voor het geloofsgesprek
1. Paulus is enthousiast over
de kerk. Zouden jullie eens
willen brainstormen over
wat de kerk betekent voor:
- jouzelf
- je gezin, vrienden, relaties
- je werk en collega’s
- je woonplaats
- de wereld
Gebruik bijv. grote flappen.
Wat valt op; enthousiasme,
vragen, kritiek, twijfels,
dankbaarheid ??

Het mysterie van eenheid
Paulus schrijft iets vreemds: hij zegt we zijn
één (vs 3-6) maar we moeten ons ook
inspannen voor eenheid (vs 3) om tot een
volmaakte eenheid te komen (vs 13). We zijn
één, en we moeten ons inspannen om het te
worden. Dat is een vreemde manier van
uitleggen. In de kerk spreken we zo ook over
het Koninkrijk van God: het is er al, en het
komt nog. We spreken dan over het ‘alreeds
en nog niet.’ Zo is het ook de met de éénheid
in de kerk: alreeds en nog niet.

Inspannen
We moeten ons ervoor inspannen. Paulus had
2. Paulus begint deze brief
geen krachtiger woord kunnen gebruiken. Hij
met de aanhef: aan de
zegt niet: Als je er tijd voor hebt, doe dan je
gelovigen die één zijn in
best voor éénheid. Nee, het woord inspannen dat Paulus hier gebruikt betekent: doe je uiterste
Christus Jezus. (1:1) Wat zou best, maak haast, met hart en ziel, met alles wat in je is, streef naar die éénheid. Neem het
Paulus hiermee bedoelen? initiatief, Just Do It, Kom op, ga ervoor!!
Bespreek Efez. 4: 3-4 erbij.
Wat betekenen ‘één
Hoe spannen we ons in?
lichaam en één Geest, één Maar hoe spannen we ons daarvoor in, hoe werken we aan die éénheid?
hoop, één Heer, één geloof, 1. ‘wees bescheiden, zachtmoedig, geduldig, verdraag elkaar uit liefde’.(vers 2) Daar komen de
één doop, één God en Vader deugden om de hoek kijken, die we in de afgelopen tijd hebben besproken. Deze deugden
van allen’ voor jou?
bevorderen de éénheid. Het begint dus bij jezelf, wat jij kunt bijdragen aan die éénheid. We
Wat is voor de Lichtboog/
hebben de deugden nodig voor een relatie met elkaar: nederigheid/ bescheiden zijn, moed/
voor jou de kern?
zachtmoedigheid, geduldig zijn, elkaar verdragen/ compassie. Eénheid begint met
deugdelijkheid.
3. De Lichtboog is een
2.’Door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben’. (vers 15) We hebben elkaar
expressie van kerk-zijn, niet nodig voor die éénheid. In vs 15 gaat het over elkaar in liefde helpen de waarheid te zien en te
dé beste manier. Hoe één of leven. Het gaat erom dat we elkaar daarbij helpen. Wij hebben anderen nodig om onszelf echt
divers is de Lichtboog? Hoe te zien, om te zien waar onze rariteiten zitten, waar we kunnen groeien in éénheid. Vraag het
ervaar jij dat er omgegaan eens aan de ander, en dat die ander dan de waarheid deelt in liefde (ook een deugd).
wordt met verschillen?
3.’Span je in door de samenbindende kracht die de Geest u geeft.’ ( Vers 3) We hebben de
welke thema’s laten
Heilige Geest nodig om te groeien in éénheid.
verschillen zien. Hoe ga jij
Op een andere plek in de Bijbel komen de deugden ook voor, daar zijn ze de vrucht van de
om met gelovigen met
Geest (Gal 5:22). In dat gedeelte wordt duidelijk dat Gods Geest eenheid (en deze deugden)
andere voorkeuren?
geeft. Natuurlijk mogen we ons ervoor inspannen, en natuurlijk hebben we elkaar daarbij nodig,
maar ten diepste is het God die éénheid in ons kan bewerken en aan ons kan geven. Dat is wat
4. Deugden, zoals
we mogen doen; bidden om Gods Geest, meer zicht op de genade van Jezus voor ons allemaal.
bescheidenheid,
Zo mogen we groeien in de vrucht van de Geest ‘liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
zachtmoedigheid,
goedheid, geloof zachtmoedigheid en zelfbeheersing’.
nederigheid, geduldig zijn,
elkaar uit liefde verdragen, Eénheid is een belangrijk begrip voor Paulus als hij begint te vertellen over de kerk, over wat het
(vers 2) de waarheid in
concreet betekent om kerk te zijn. We zijn één!
liefde delen ( vers 15)
Nu denk je misschien: eenheid is mooi, maar moeten we dan allemaal hetzelfde doen en
bevorderen de eenheid in de denken? Is er nog ruimte voor verscheidenheid?
gemeente.
Goede vragen! We gaan erover denken op 14 april…
Vraag jezelf af: groei ik in de
deugden uit Efez. 4:2?
Vraag het aan de ander:
groei ik in de deugden?

