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Sondag, 25 Julie 2021 

Fokusteks: Efesiërs 3:14-21 

'n Seuntjie stap saam met sy ma kafee toe.  Die eienaar besluit om vir die seuntjie lekkers te gee.  Hy steek 

sy hand in 'n groot glasbottel met sagte lekkers en hou 'n handvol na die seuntjie toe uit.  "Kry vir jou, ou 

maat."  Die seuntjie is gewoonlik nie skaam vir mense nie, maar nou deins hy egter bietjie terug, onseker of 

hy die lekkers moet vat.  Die oom gooi dit in 'n papiersakkie en gee vir hom aan.  Met 'n groot glimlag gryp 

hy die sak lekkers vas.  Op pad terug vra sy ma: "Hoekom wou jy eers nie die lekkers vat nie?"   "Die oom se 

hand is soveel keer groter as myne," sê die seuntjie, "die meeste lekkers sou op die grond val!" 

God het groot hande, en Paulus bid ‘n besonderse gebed vir die kerk in Efese.  Daarin hoor ons dat hy by 

God pleit dat Hy sy gawes oorvloediglik aan sy kerk sal gee.  Eintlik is dit ‘n gebed wat net so van toepassing 

is op die kerk van Christus regoor die wêreld.  God se hande is vol van die gawes wat die kerk nodig het.  En 

Hy sal gee sonder om terug te hou.  Wat is die inhoud van Paulus se gebed.  Waarvoor bid hy?  Wat is dit wat 

die kerk nodig het? 

Wel, die kerk het vir God nodig.  Sonder God kan daar nie ‘n geloofsgemeenskap wees nie.  Die kerk is die 

sigbare uitdrukking van God-in-aksie.  Kerkmense demonstreer die liefde en teenwoordigheid van God in 

hierdie wêreld.  (So behoort dit te wees!)  Dit is opmerklik dat hierdie gebed gerig word tot God Drie-enig. 

• Dit is die Vader aan wie die kerk sy bestaan te danke het (14,15). 

• Christus woon deur geloof in die harte van die gelowiges en vorm die fondament van waaruit hulle 

lewe (17,18). 

• Die Gees is daar om hulle innerlik sterk te maak (16). 

Ja, die Here hou niks terug nie, Hy gee Homself ten volle vir sy kerk. 

Paulus het van die begin van sy brief ‘n mooi prentjie geskets van die kerk.  Dit is die ruimte waar almal wat 

in God glo, saamgevoeg en saamgebind word tot een groot familie van God.  Dit moet ‘n ruimte wees waarin 

mense mekaar en God kan vind.  Dink mooi oor die tipe wêreld waarin God die kerk geroep het om te 

bestaan.  Die wêreldgeskiedenis wys keer op keer hoedat chaos by tye die oorhand kan kry.  Daarvan getuig 

die wêreldoorloë.  Die een nasie staan teenoor die ander op.  Daar is gedurige verdeeldheid en agterdog 

tussen groepe van mense.  Voeg daarby politieke spanning en verskille, maatskaplike nood en armoede, en 

jy kry maklik ‘n resep vir plofbare situasies.  Hoe het ons dit nie in die afgelope paar dae in ons eie land beleef 

nie!  Dan besef ons maar net hoe broos die samelewing is en ook hoe maklik verhoudinge kan versuur.  

Boonop worstel ons nog om sin te maak van ‘n wêreldwye pandemie wat ons gesondheid bedreig.  Hoeveel 

hartseer het dit nie al vir baie families gebring nie.  Dít is die realiteit waarbinne die kerk hom bevind.  Ons 

weet dat die kerk ‘n boodskap van troos en hoop moet bring, maar as onsself deur al hierdie dinge geraak 

word, is dit moeilik om die wedloop van geloof enduit te voltooi.  Dit is hoekom ons vir God nodig het.  En 

dit is hoekom ons moet oplet waarvoor Paulus bid. 

In v.16 bid Paulus dat die Vader deur sy Gees aan die gelowiges krag sal gee om innerlik sterk te word.  Wat 

is hierdie “innerlik sterk word?”  Dit is ‘n frase wat die ore sou laat spits van die christene wat uit ‘n Griekse 

agtergrond kom.  Die Grieke het ten minste drie dinge daaronder verstaan.  Drie dinge wat ‘n mens se 

innerlike bestaan vorm en beïnvloed. 

Die eerste is jou rede, m.a.w. jou vermoë om te kan dink en redeneer.  Paulus bid dus dat sy geloofsvriende 

deur die krag van die Gees in staat gestel sal word om te kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is.  Dit is 

om te kan onderskei tussen jou eie persoonlike begeertes, instinkte en behoeftes aan die een kant, en die 

waardes en eise van die Skrif aan die ander kant.  Die kerk verheerlik nie homself nie, maar vir God.  Paulus 
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bid vir wysheid om die pad van die Here en sy Woord getrou te volg.  God is heilig, en Hy verwag dat sy kerk 

ook heilig moet lewe. 

Die tweede ding wat met “innerlik sterk word” verstaan is, is jou gewete.  Die Grieke het gereken dat die 

mens se gewete ‘n belangrike rol speel in die funksionering van ‘n ordelike samelewing.  Dit kan gebeur dat 

die gewete afgetakel word deur onsensitiewe gedrag.  Dit stomp die gewete af sodat daar nie meer eerbied, 

respek en deernis vir mense is nie.  In terme van Paulus se gebed beteken dit dat die kerk van Jesus meer en 

meer sensitief sal word vir dit wat rondom hulle gebeur en veral wat met mense rondom hulle gebeur.  Was 

dit nie aangrypend om te sien hoe gemeenskappe van verskillende agtergronde en gelowe na die afgelope 

onrus begin hande vat en help opruim het nie.  Daar was ook uitgereik na mense wat voedseltekorte as 

gevolg hiervan beleef het.  Die hulp aan boere in drooggeteisterde areas het ook baie mense aangegryp.  Dit 

is die soort sensitiwiteit en omgee waar kinders van die Here moet voorloop. 

Die derde woord wat logies uit die eerste twee, nl. jou rede of onderskeidingsvermoë en jou gewete of 

sensitiwiteit volg, is jou wil.  Dit is nou maar net so dat ons heel dikwels weet wat om te doen, maar ons kom 

nie in beweging om dit te doen nie.  Die kerk van die Here kan nie maar net kennis neem van wat in God se 

Woord staan nie, maar hy moet dit ook konkreet uitleef.  Jakobus skryf in sy brief dat geloof sonder werke 

dood is (Jak.2:17).  Jesus self praat baie duidelik hieroor as Hy sê dat nie elkeen wat vir Hom sê, “Here, Here,” 

in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie, maar net hy wat die wil van die Vader doen (Mat.6:21). 

Die krag wat die Heilige Gees dus gee is om te kan onderskei tussen reg en verkeerd.  Die Gees maak ons 

gewete sensitief vir mense en gebeure rondom ons.  Die Gees maak ons bereid om sy wil te doen.  So word 

ons innerlik sterk.  Paulus bid dat die Here juis hierdie krag sal gee aan sy kerk. 

In hfst.2:20-22 het Paulus geskryf dat die kerk ‘n gebou is, ‘n geestelike huis waarin God woon.  In 3:17 word 

hierdie gedagte verder versterk deurdat ons stewig gewortel en gegrondves is in die liefde van Christus.  Die 

Griekse term wat hier gebruik word verwys na ‘n permanente inwoning.  Die Here is nie net somtyds by jou 

lewe betrokke nie, Hy is altyd daar.  Hy het permanent by sy kerk ingetrek en Hy hou jou lewe in sy hand, 

elke dag.  Die hoofrede vir ons innerlike sterk wees is gegrond in die liefde van Christus - sy dood en 

opstanding.  Ons geloof staan en val by hierdie punt.  As ons nie vashou aan die opstanding van Jesus uit die 

dood nie, is ons geloof sonder inhoud (1 Kor.15:14).  Die Gees verseker ons van Jesus se teenwoordigheid in 

ons lewens, en hierdie wete maak ons geestelik sterk. 

Paulus gaan voort met sy gebed vir die gemeente.  In v.18 bid hy dat hulle in staat sal wees om te begryp 

hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.  Die simbool van die kruis help ons om iets 

hiervan te verstaan.  Die vertikale as verteenwoordig die woorde ”hoog en diep,” en die horisontale as die 

woorde “wyd en ver.”  Dink aan die houtbalke as arms wat verleng word - na bo en na onder en na 

weerskante.  So strek die liefde van Christus as’t ware rondom sy skepping.  Dink aan die kruis van Jesus as 

God se arms wat ons in liefde en vergifnis omhels en vashou. 

Kan ‘n mens hierdie liefde regtig begryp?  Ja, maar nie soos met ‘n Olimpiese Spele nie.  Daar word die 

verskillende prestasies van atlete presies gemeet aan tyd, afstand en gewig.  God se liefde vir sy kerk is egter 

onmeetbaar.  Jy kan dit nie met ‘n stophorlosie of maatband bepaal nie.  Paulus noem dit in elk geval die 

liefde wat ons verstand te bowe gaan (v.19).  God se kinders kan dit wel begryp.  Jy kan net iets van God se 

grootheid en liefde verstaan wanneer God Homself in jou lewe tuismaak.  Dit is presies wat Paulus bid, dat 

die kerk heeltemal vervul sal word met die volheid van God (v.19).  Dan sal ons beleef dat God baie meer kan 

doen as wat ons kan bid of dink (v.20). 

Ons word ook geleer om te bid vir die liefde van God in ons, sodat ons in die liefde gewortel en gegrondves 

sal wees.  Paulus bid vir 'n ervaring van hierdie liefde, dat ons dit nie net met ons verstand sal begryp nie, 
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maar met ons hele wese sal ervaar.  Sy gebed is dat die volheid van God in ons sal lewe, dat ons daarmee 

vervul sal word. 

Ons, as kerk van die Here Jesus, het ‘n besondere roeping om die liefde van God uit te dra.  Die wêreld het 

nodig om dit te hoor.  Maar ons kan dit nie in eie krag doen nie.  Ons het nodig om God te beleef.  Ons het 

nodig om God se oorvloedige gawes te beleef.  Die krag om innerlik sterk te wees.  Die wysheid om met 

onderskeidingsvermoë te kan leef, die sensitiwiteit om die nood rondom ons raak te sien en die wil om die 

liefde van God op konkrete maniere uit te leef.  Ons het nodig om God se liefde te beleef. 

Tony Campolo, ‘n eertydse predikant, vertel dat hy elke oggend wanneer hy wakker word, bid vir 'n 

Godservaring.  Hy bid om te beleef dat die Here hom liefhet.  Van kop tot tone liefhet.  Hy bid dat die Here 

hom deur die dag die ervaring sal gee dat God met hom is en hom vervul.  Hy bid dat die Here hom sal 

gebruik.  Dit het sy lewe verander.  Sy gemeente het ook begin om hierdie gebed elke dag te bid.  Dit het ook 

sy gemeente verander. 

Soos die vriendelike man in die winkel ‘n groot handvol lekkers aan die seuntjie gegee het, so gee die Here 

sy gawes aan sy kinders.  Dank Hom daarvoor en gebruik hierdie gawes om die boodskap van God se 

onmeetbare liefde uit te straal. 

Gebed 

Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, 

ons bid dat U Uself elke dag in ons lewens sal tuismaak. 

Laat ons lewe gegrondves en gewortel wees in die liefde van Christus 

sodat ons sterk en stewig kan staan. 

Leer ons om met deernis, sensitiwiteit en onderskeidingsvermoë in hierdie wêreld te leef. 

Ons het elke dag nodig om u teenwoordigheid te ervaar. 

Dankie dat U reeds in ons woon deur die krag van die Gees. 

Maak ons nou gewillig om die liefde van Christus sigbaar te leef en te praat. 

Aan U kom al die lof en eer toe. 

Amen 

 


