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lezen 

!  Efeze 4: 17-32 

LEVEND GELOOF! 



Prediking 1e halfjaar 

!  2 september  Christus leren kennen 
!  23 september  naar God geschapen, de nieuwe 

   mens 
!  7 oktober   in ware rechtvaardigheid: recht zijn 

   en recht doen dl. 1 
!  28 oktober  in ware rechtvaardigheid: recht  

   zijn en recht doen dl. 2 
!  2 november  bedroeft de Geest niet 
!  18  november  De gave(n) van de Geest 
!  2, 23 december  de verloren zonen!? 
!  25 december  De Zoon is ons gegeven: Christus! 

LEVEND GELOOF! 



Indeling Efeze-brief 

!  2:4 Maar God, Die rijk is in 
barmhartigheid, heeft ons door Zijn 
grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad 
heeft, 

!  5  ook toen wij dood waren door de 
overtredingen, met Christus levend 
gemaakt-uit genade bent u zalig 
geworden- 

!  6  en heeft ons met Hem opgewekt en 
met Hem in de hemelse gewesten gezet 
in Christus Jezus, 

!  7  opdat Hij in de komende eeuwen de 
allesovertreffende rijkdom van Zijn 
genade zou bewijzen, door de 
goedertierenheid over ons in Christus 
Jezus. 

!  5:1 Wees dan navolgers van 
God, als geliefde kinderen, 

!  2  en wandel in de liefde, zoals 
ook Christus ons liefgehad heeft 
en Zichzelf voor ons heeft 
overgegeven als een offergave 
en slachtoffer, tot een 
aangename geur voor God. 

1:1 - 3:21 gezegend! Hemelse 
positie van de gemeente 

4:1 - 6:20 roeping en 
levenswandel  

LEVEND GELOOF! 



Leven zonder God 

!  zinloosheid van je denken 
!  verduisterd in het verstand,  
!  vervreemd van het leven dat uit God is,  
!  Onwetendheid 
!  verharding van je hart. 
!  Ongevoelig 
!  overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid 

begerig te bedrijven. 

LEVEND GELOOF! 



Helemaal anders – toch? 

!  20  Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, 
!  21  als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem 

bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, 

" Christus kennen 
" Hem horen 
" In Hem onderwezen 

LEVEND GELOOF! 


