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LEESROOSTER 

Introductie 

Efeziërs 2:1-10 

 

We zijn met elkaar op trektocht. Paulus begint en eindigt deze passage ook met het beeld 

van wandelen/reizen. Hij wijst zijn lezers er eerst op dat ze vroeger de weg gingen van de 

god van deze wereld (vers 2) en hij sluit af met de bemoediging dat zij nu herschapen zijn 

om de weg te gaan van de goede daden (vers 10). Die koerswijziging is veroorzaakt door: 

genade! 

In deze lijdenstijd lopen we als gemeente achter Jezus aan en ontdekken we hoe zijn 

genade ook ons leven perspectief en richting geeft.  

Wat is er met de christenen in Efeze gebeurd toen ze Jezus lief kregen? Ze zijn tot leven 

gewekt! (vers 6) Bij Jezus ontdekken ze wat leven is. Op de Paasmorgen gaf Hij ons het 

echte leven terug, zoals God dat voor mensen bedoeld had. Niet gebonden aan de 

wereld of aan je eigen ik, ben je in staat om te genieten van dit nieuwe leven. Samen met 

Jezus stijg je uit boven de macht van het kwaad en ervaar je de vrijheid van het echte 

leven.  

 

De kern van het echte leven is liefde: God is zo barmhartig en zijn liefde voor ons zo groot 

(vers 4). Hij zal ons laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is en hoe goed Hij voor 

ons is in Christus (vers 7). Deze onverdiende en ongedachte liefde verandert alles. Het 

verandert ons. 

Niet als een trekpop, aangestuurd en beïnvloed door de macht van God, maar als een 

mens die tot leven is gekomen doordat God zijn liefde en zijn levensadem in hem heeft 

geblazen.  

 

 

Week 1: De weg gaan van (Efeze 2:2 en 10) 

Aan het begin en einde van dit gedeelte heeft Paulus het over een de weg. Hij spreekt 

over de weg van de god van deze wereld en de weg van de goede daden die God 

heeft voorbereid. Vanuit de het boek van de psalmen kijken we in deze eerste week naar 

deze twee wegen, 
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1 Psalm 1 

De twee wegen die deze psalm schetst is een weg van zondaars en een weg van 

rechtvaardigen. Sta eens even stil en kijk eens aandachtig naar wat deze psalm 

over deze wegen zegt. 

 

Wat herken je hiervan in je eigen leven? 

2 Psalm 42: 5, Psalm 43:3 

Als je de woorden uit psalm 42 leest, zie je misschien ook wel de confrontatie met 

onze tijd. Die dichte stoet, die feestende menigte: waar zijn ze gebleven? De 

dichter van Psalm 43 bidt om licht en waarheid als geleiders op de weg naar het 

altaar van God, de plaats waar Hij woont. 

 

In welk verlangen herken jij je het meest? 

3 Psalm 73:1-3 en 15-17 (Rom. 8:21-25) 

Er zijn vragen die je kunnen kwellen. Je ziet soms dingen die er verleidelijk uitzien. De 

weg waarop wij gaan kan ineens een glibberig pad blijken te zijn. Jaloezie is voor 

ons geen onbekend verschijnsel. 

 

De dichter bleef nadenken. Wat zie jij als jij nadenkt?. 

4 Psalm 90:11-14 

Genade is niet goedkoop zegt Dietrich Bonhoeffer in zijn boek De Navolging. In 

psalm 90 is de rauwe werkelijkheid zichtbaar: het leven is eindig en soms onnoemlijk 

zwaar. Daar hebben wij zelf schuld aan. Maar ook dit is waar: God is een toevlucht 

en Hij wil ons vervullen met liefde en vreugde geven. 

 

Volg vandaag het voorbeeld van de dichter -Mozes- die bidt om ontferming en 

dagelijkse vreugde. 

5 Psalm 107:1-3 (vs 8, 15, 21, 31 en 43) 

Wie door de Heer is verlost, leeft niet langer in de greep van de angst. Uit alle 

windstreken klinkt het refrein: ‘Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn 

trouw.’ In het Hebreeuws staat chesed waar in Nederlandse vertalingen trouw of 

goedertierenheid staat.  Chesed is lastig te vatten in één betekenis, het heeft te 

maken met een goedheid die zich uit naar anderen. Sommige Engelse vertalingen 

gebruiken mercy, love of lovingkindness. 

 

God heeft zich naar mij uitgestrekt. Wat maken deze woorden in je los als je ze 

hardop uitspreekt of uitjubelt? 

 

Liedtip: Luister het lied: So much grace waarin over checed wordt gezongen door meer 

dan 30 muzikanten https://www.youtube.com/watch?v=rhXLo3ogr7Q  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rhXLo3ogr7Q
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Week 2: Onder invloed (Efeze 2:1-3) 

 

1 Efeze 2: 1; Psalm 116: 3, 4 

Wat een constatering: Paulus zegt tegen de gemeente (meervoud) ‘jullie zijn dood 

door de misstappen en zonden’. De dichter van psalm 116 ervaarde dat ook 

(wellicht letterlijk).  

 

Sta eens stil bij deze constatering: vind je jezelf ook ‘dood’? Wat roepen deze 

woorden op? 

2 Efeze 2: 2; Psalm 37: 7-9 

Of we er bewust van zijn of niet: we staan onder invloed van (de god) van deze tijd. 

We zijn kinderen van onze cultuur, met zijn goede en zijn zondige kanten. Een 

gelovige is en blijft in welke eeuw of welk land ook, altijd deels  een ‘vreemdeling’, 

iemand die naar iets anders verlangt. 

 

Waar in je leven schuurt het tussen de ‘god van deze tijd’ en God de Vader?   

3 Efeze 2: 3; Psalm 51: 3-6 

Dat wij mensen de boel vaak verknallen, ook geestelijk is wel duidelijk. We staan 

onder invloed van onze eigen slechte ik. Ook iemand zoals David die een man naar 

Gods hart wordt genoemd. Het is onze schuld, onze eigen schuld en we staan 

schuldig tegenover God. 

 

Bid deze woorden uit de psalm een aantal keer hardop en sta er een paar minuten 

bij stil. 

4 Psalm 36: 2-5 

Misschien niet meteen een tekst die je enthousiast op jezelf betrekt. Maar hoe groot 

is het verschil tussen ‘de goddeloze’ uit deze verzen en jezelf en hoe zou God daar 

tegen aan kijken? 

5 Psalm 90: 7-12 

Gods woede of toorn (Efeze 2: 4) duurt niet eeuwig (psalm 103). Maar dat is geen 

reden om er niet bij stil te staan. God is woedend over onze zonden. Wie Gods toorn 

niet goed beseft, zal ook de diepte van genade niet beseffen. 

 

Hoe ga jij in jouw (gebeds)leven om met een God die woedend is? 

  

Luistertip: Jesus Friend of Sinners van Casting Crowns. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BY6VAy9y_iQ
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Week 3: De kracht van Zijn liefde 

Deze week staan we stil bij wat liefde blokkeert en bij wat liefde stimuleert.  

 

1 Efeziërs 2: 4 

…en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot… Het karakter van onze 

Hemelse Vader is een en al goedheid. Zijn agenda met ons en met deze wereld  

wordt gedreven door onvoorwaardelijke liefde. Wij hebben lief als we begrijpen 

dat Hij ons als eerste lief heeft gehad (1 Joh. 4:19) en als we Zijn liefde zelf ook 

ervaren. Dat laatste is een doorgaande uitnodiging van de Vader, om daarnaar 

op zoek te gaan. De Geest wil je erbij helpen (Rom. 8:16).  

Hoe vormt het karakter van de Vader mijn karakter?  

2 Efeziërs 2:5-9 

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft (Ef. 2:8a). Paulus wijst 

ons er telkens weer op dat we door genade gered zijn door Jezus Christus. Jezus 

zegt in Joh. 16:9 dat het zonde is dat mensen niet in Hem geloven. De liefde van 

de Vader stuurt Zijn Zoon naar ons om met Hem in relatie te komen. In die relatie 

proeven we de bedoeling van het leven. En merken we dat als we in Zijn licht 

gaan staan, dat er aandachtspunten zijn waar we mee aan de slag moeten. Als 

we dat doen, gaan we ons leven steeds meer leven ‘in al zijn volheid’! (Joh. 

10:10b).  

Als ik in de liefde en het licht sta bij de Vader en als ik dan mijn zonden, zondige 

patronen, ingewikkelde karaktertrekken zie, verwacht ik daarbij dan dat Jezus mij - 

door Zijn woorden en door Zijn Geest - concreet de weg wil wijzen en dat Hij me 

aan het helpen is om mijn leven op een vollere manier te leven?  

3 1 Samuel 10:1-6 en 1 Samuel 16:14 

Tussen deze twee teksten speelt zich erg veel af. Turbulentie ten top. Maar wat 

opvalt zijn een reeks stappen, gezet door Saul, die maken dat zaken zich van 

kwaad tot erger ontwikkelen. Gods agenda is liefde, maar het Oude Testament 

dient ons met talrijke verhalen van mensen die uit de liefdesrelatie met God 

wegstappen en hun eigen richting zoeken. Met alle gevolgen van dien.  

Beweeg ik naar Vader toe of van Hem af?  

4 Matheus 6:19 – 7:1 

Schatten verzamelen, zorgen maken, oordelen: het zijn liefdesblokkers.  

Hoe houd ik mijn relaties met God en mensen open en liefdevol? 

5 Matheus 6:1-18 

God wil met ons in contact staan. Hij heeft communicatiekanalen om Zijn 

liefdevolle wil voor ons leven aan ons door te geven. Dat doet Hij door de 

woorden en daden van Jezus. Hij leert ons ook bidden: Onze Vader… Als we tot 

Hem bidden, mogen we ten eerste weten dat Hij van ons houdt. Als we daarna 

bidden: laat Uw wil gebeuren, mogen we ervan uitgaan dat Hij Zijn goede wil voor 

ons leven aan ons wil communiceren, door Zijn Geest. Dan zullen we steeds meer 

zien van Zijn Koninkrijk.  

Wat zegt Hij tegen mij? Wat doe ik ermee? 

 

Liedtip: De kracht van uw liefde (Opwekking 488) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo
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Week 4: Wandelen in goedheid 

 

1 Lucas 7:36-50, Ef 2:10  

In vers 10 roept Paulus ons op om te wandelen op de weg van goede daden die 

God voor ons heeft voorbereid. Sterker: dat is waarom God ons heeft geschapen! 

De genade die we in Christus ontvangen hebben, verbindt Paulus aan het doen 

van goede werken. Die beweging zien we ook in een gebeurtenis waar de 

evangelisten over schrijven: Jezus die wordt gezalfd. 

 

Wat leer je van deze vrouw over goed doen vanuit genade? 

2 Micha 6:8, Zach 7:9-10 

De bekende woorden van Micha zetten ons nadrukkelijk op het spoor van goed 

doen en recht doen. Micha noemt in één adem trouw zijn, recht doen én leven in 

gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen 

onlosmakelijk bij elkaar en worden zichtbaar in het leven van Jezus, die ons dit heeft 

voorgeleefd. 

 

Hoe geef jij vorm aan recht doen en goed doen in jouw leven?  

3 Mat. 7: 16-21 en Jak. 1:22, 2:14-16 

Jakobus is kristalhelder. Alleen horen is niet genoeg. Het gaat erom dat we in de 

praktijk brengen wat we hebben gehoord. Dat is ook wat Jezus van ons vraagt. 

Niet alleen onze mond, maar onze levens moeten belijden dat Jezus Heer is over 

ons hele bestaan. Door de wil te doen van God en zo vrucht dragen.    

  

Er zit iets van spanning tussen een leven uit genade en het belang van ons doen. 

Hoe ga jij om met die spanning?  

4 Joh. 15: 7-10, 15-16b, Gal 5:22 

Alleen als we met Jezus verbonden blijven zullen we veel vrucht dragen. Dat is 

precies de reden dat Jezus ons heeft uitgekozen, dat we blijvend vrucht dragen. 

Door onze vruchten zal de grootheid van de Vader zichtbaar worden.  

In de brief aan de Galaten beschrijft Paulus die vrucht.  

 

Welke aspecten herken je in je eigen leven? Waar verlang je naar groei? Leg dat 

aan God voor in je gebed. 

5 Jes. 60:21 en Mat 5:16, 6:1 

Onze goede werken zijn een vrucht van onze relatie met Jezus. Ze laten de 

grootheid van God zien (zie ook gisteren). Onze goede werken zijn dus niet bedoelt 

om onszelf op de borst te kloppen, kijk eens hoe goed wij zijn… Jezus waarschuwt 

ons nadrukkelijk voor een verkeerde motivatie. Als het goed is, wijzen onze goede 

werken juist van ons af, naar onze God die vol genade en liefde is.  

 

Luistertip: luister het lied: ‘Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn’ van Mattijn 

Buwalda 


