Schriftlezing: Efeze 2:11-22, Tekst: Efeze 2:11-13
Thema: Vergeet je afkomst niet. Zingen: Ps. 75:1,
Ps. 65:2, Ps. 61:1,3 en 4, Ps. 73:13 en 14, Ps. 26:4
Hoofdpunten van de preek
Paulus roept (een deel) van de Efeziërs op om zich
blijvend bewust te zijn van hun ‘verleden.’
Toen: ver weg [vers 11,12]
Met zo’n verleden kan je het ‘heden’ onmogelijk te
veel waarderen en kan en wil je niet anders dan
geloofsgenoten respecteren.
De eenheid staat op het spel. De grootste groep
binnen de gemeente, gelovigen uit de heidenen, is
zó verschillend met de christenen uit de Joden.
Paulus roept hun op om blijvend bewust te zijn van
toen, één woord: veraf (vers 13).
Ook voor ons mag het verleden mag geen gesloten
boek worden, al is niet alles van vers 12 op ons van
toepassing. De hoofdzaak is aangrijpend genoeg.
Als ‘wereld’ ken je de belofte van Christus niet, ben
je een buitenstaander bij het volk van God en zijn
zijn de voorrechten van het verbond niet voor jou.
Kortom, als ongelovigen leefden we zonder God en
zonder hoop! Aangrijpend waar. Om nooit te
vergeten. Onmisbaar om te ontdekken.
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Nu: dichtbij [vers 13]
Het verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’ is levensgroot.
Christus Jezus maakt dit verschil. Paulus noemt
eerst Zijn ambtsnaam: Gezalfde. Achter de Zoon
weten we de Vader. Wat Hij doet gaat van God uit!
Door Jezus komen zondaren dichtbij. Het bloed van
de Zaligmaker ruimt alle zonden op. Dan hindert
niets ons om in de gemeenschap van God te komen.
Met ‘dichtbij’ verwijst Paulus naar de tempel.
Ontoegankelijk voor elke mens, jood én heiden. De
laatste stonden het verst: de voorhof der heidenen.
Wanneer Christus op Golgotha sterft, scheurt het
voorhangsel. We kijken tot in de binnenste kamer in
het Vaderhuis: toegang geopend.
Door Christus Jezus worden we toegebracht in de
gemeenschap met de Vader (1:5,10). Een van de
genadige zegeningen van Zijn bloed.
Is dit niet aanmatigend? Paulus kiest zijn woorden
bewust. Hij schrijft: dichtbij ‘geworden.’ Zalig passief.
Het is Gods Geest, Die het onmogelijke in een
zondaar realiseert, of je nu ‘heiden’ of ‘jood’ bent.

