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Efeziërs 3: 14-21 
14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeen- 
schap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw 
innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw 
geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest 
blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de 
hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van Christus kennen die 
alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 
20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer 
te doen dan wij vragen of denken, 21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in 
Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 
Mediteren met de bijbel: Ignatiaanse meditatie 
(uit: Een richting te gaan. Werkboek voor Ignatiaanse spiritualiteit) 
Spreek met jezelf de tijd af die je voor deze oefening uittrekt (bijv. een half uur 
of drie kwartier). Zoek een geschikte ruimte om de oefening te doen en kies  
een makkelijke zithouding. 
- Wees je bewust van de aanwezigheid van God: 

Toen Mozes de Heer om zijn naam vroeg, antwoordde de Heer: ‘Ik ben die is’, 
en dit betekent: ‘Ik ben aanwezig’. God zegt werkelijk: ‘Ik zal er zijn voor jou’. 
Terwijl ik hier zit, is God hier. Rondom mij, in mijn gewaarwordingen, in mijn 
gedachten en diep binnen in mij. Ik houd een ogenblik stil en word me be- 
wust van Gods levengevende aanwezigheid. 

- Wees je bewust van jezelf: 
Hoe voel ik mij werkelijk? Misschien voel ik mij vredig, blij hier te zijn. Wel- 
licht voel ik mij gefrustreerd, bezorgd of boos. Ik erken hoe ik werkelijk ben. 
De Heer houdt van mij zoals ik ben. 

- Wat wil God zeggen tegen jou? 
God spreekt elk van ons afzonderlijk aan. 
Om te horen wat Hij me zegt, luister ik. 
Lees de tekst een aantal keren en luister dan... 
‘Wat wilt U mij zeggen, Heer?’ 

- Ga in gesprek met God, met Jezus: 
Er is geen gedachte, gevoel of verlangen in je, dat niet kan worden tot stof 
voor je gebed in het licht van Gods woord. Terwijl ik me voorstel dat Jezus bij 
mij zit of staat, spreek ik mijn gevoelens uit. Het gesprek kan een gebed 
worden (een belijdenis, dankgebed, een gebed om...) 
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Uitleg en vragen bij Efeziërs 3: 14-19: De ruimte die Christus ons geeft 
Wat maakt ons bang? Wat remt ons enthousiasme, perkt onze vrijheid in en 
doet ons zelfs twijfelen aan die vrijheid? Het is goed om deze passage en vele 
andere uit de brief aan de Efeziërs te lezen met deze vragen in je achterhoofd. 
De mensen voor wie deze tekst werd geschreven, lijken ervan overtuigd dat ze 
zijn onderworpen aan krachten die zich aan Gods invloed onttrekken. De pro- 
feten van het Oude Testament kenden een soortgelijke worsteling, toen het 
volk zich tot afgoden ging wenden. Ook al is de culturele context in de brief aan 
de Efeziërs anders (vermoedelijk gaat het hier om het geloof in astrologische 
krachten), de vragen en de angsten zijn vergelijkbaar. In beide gevallen is er 
sprake van intimidatie. De vrijheid om een keuze te maken en je daaraan te 
houden, staat onder druk. 
Zo wordt duidelijk waarom de schrijver zoveel nadruk legt op het woord 
‘kracht’. Voor zijn verontruste lezers benadrukt hij de onvergelijkelijke kracht 
die God heeft getoond door Christus op te wekken uit de dood. Niets kan die 
kracht weerstaan. Er bestaat geen enkele kracht of macht buiten Hem om. Alles 
is aan Hem onderworpen. 
Het hart moet dan wel verlicht worden (1: 18) om te zien ‘hoe overweldigend 
groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons’ (1: 19). Hoe meer de 
gelovige dat tot zich door laat dringen, des te sterker wordt zijn ‘innerlijk 
wezen’ (3: 16), dat wil zeggen: zijn bekwaamheid om in alle vrijheid een 
verstandige keuze te maken. Het gaat hier dus zeker niet om een religie die 
gebaseerd is op angst en bijgeloof. 
Christus kennen, in Hem geloven, dat is groeien in een vrije ruimte. Als de 
schrijver spreekt over ‘de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte 
begrijpen’, geeft hij niet aan wát wij dan zouden moeten begrijpen. Daarvoor 
moet je het volgende vers lezen: ‘de liefde van Christus kennen’ (3: 19a). 
Ongetwijfeld wil de schrijver zeggen dat er geen groter mysterie bestaat dan 
deze liefde en dat wij nergens anders hoeven te zoeken dan in Hem. Wat is er in 
mijn leven dat angst en onrust bij me oproept en me doet twijfelen aan mijn 
vrijheid? Wie of wat doet me de vrijheid ontdekken die Christus geeft? 

 
Om te doen 

 
Een brief schrijven 
- Neem de tijd en schrijf een brief aan iemand die je na aan het hart ligt. 
Henri Nouwen schrijft over de schoonheid van het schrijven van een brief het 
volgende: 
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‘Toen ik vandaag brieven schreef, besefte ik dat het schrijven van brieven een 
veel intiemere manier van communiceren is dan telefoneren. Het klinkt mis- 
schien vreemd, maar ik voel me vaak dichter bij vrienden die ik schrijf dan bij 
vrienden waarmee ik telefoneer. Als ik schrijf denk ik diep na over mijn vrien- 
den, ik bid voor ze, ik vertel ze mijn emoties en gevoelens. Ik denk na over onze 
relatie, en ik voel me bij hen aanwezig op een heel persoonlijke manier. 
In de afgelopen maanden ben ik steeds meer gaan genieten van het schrijven 
van brieven. In het begin leek het een zware last, maar nu is het een ont- 
spannend deel van de dag. Het voelt alsof ik mijn werk onderbreek voor een 
gesprek met een vriend. Het mooie van het schrijven van brieven is dat het 
vriendschappen verdiept en reëler maakt. 
Ik heb ook ontdekt dat het schrijven van brieven me concreter doet bidden  
voor mijn vrienden. Vroeg in de ochtend bid ik even voor elke persoon die ik 
heb geschreven en voor wie ik heb beloofd te bidden. Vandaag voel ik me 
omringd door de vrienden aan wie ik schrijf en voor wie ik bid. Onze liefde voor 
elkaar is heel concreet en levengevend. Dank God voor brieven, voor degenen 
die ze sturen en voor degenen die ze ontvangen.’ 

 
Creatief aan de slag 
Het gebed van Paulus kun je lezen, maar ook vóór je zien. Het is uiterst 
beeldend geschreven. Vind je het fijn om te tekenen of te schilderen of ga je 
voor plakken en knippen, dat kun je het visioen dat de apostel ziet op jouw 
manier verbeelden. Al werkend kun je denken aan de grootheid van Gods 
liefde, de ruimte die hij jou biedt als je Hem in jou laat wonen. 

 
 


