Schriftlezing: Efeze 5:22-33, Tekst: Efeze 5:25b-27
Thema: Schoon door Christus. Zingen: Ps. 8:1 en 4,
Ps. 51:4, {BDHD, Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5},
Ps. 45:6 en 7, Ps. 68:7, Ps. 133:3

Hij haar zou heiligen…
Christus’ liefde is erop gericht om de gemeente te
heiligen, haar te wijden, te richten op God: zo komt
de gemeente weer tot haar bestemming.

Hoofdpunten van de preek
In zijn huwelijksonderwijs geeft Paulus een prachtig
voorbeeld: laten man en vrouw elkaar liefhebben
zoals Christus en de gemeente. Voor kinderen die
binnen zo’n relatie opgroeien een zegen!

Om de gemeente te heiligen moet ze gereinigd
worden van de zonde. Zoals een bruid zich voor dé
dag wast, wordt de gemeente schoon gewassen
door Christus’ bloed, dat tot ons komt via het Woord.

1. Zoals Christus…
Vertrouwde woorden, met een ongekend diepe
inhoud! Christus heeft de gemeente liefgehad…
De liefde van Christus (agape) is gevend, altijd
gericht op de ander en zoekt zichzelf niet.
Christus heeft de gemeente lief. Wie zijn dat? Paulus
geeft o.a. in Efeze 2:1-3 een omschrijving die er niet
om liegt en waarmee je niet vertrouwd raakt…
Het wonder wordt er alleen maar groter door:
Christus heeft Zichzelf overgegeven aan het kruis
voor die gemeente.
2. Opdat (3x)
Christus’ liefde heeft een duidelijk doel. Paulus
vervolgt met 3 redenen (die ook door de doop te
zien zijn), steeds aangeduid met (op)dat…
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Hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaaten
De vergelijking met een bruid gaat verder: op haar
bruiloftsdag staat ze in volmaakte schoonheid te
stralen voor haar man.
Dat is het hoge doel van Christus’ liefde. Om de
gemeente als een prachtige bruid te verheerlijken.
Ze zal volmaakt delen in Gods hemelse heerlijkheid.
zij heilig en smetteloos zou zijn
Dit is het ‘eindresultaat’ van Christus werk. Zo is de
bruidsgemeente in de voleinding: heilig en
smetteloos.
Beide woorden komen uit de offerdienst en werden
gebruikt om de volmaakte kwaliteit van het offer te
duiden. In het NT worden ze op Christus toegepast
en door Hem uiteindelijk op de gemeente.

