Schriftlezing: Efeze 2:11-22, Tekst: Efeze 2:18,
Thema: De toegang is open.
Zingen: Ps. 84:1, Ps. 23:3, Ps. 27:3, Ps. 71:11, [HA,
Ps. 65:2, Ps. 84], Gez. 4:1
Hoofdpunten van de preek
Een wereld van verschil. Toen ver weg (11), nu
dichtbij (13). Je mag zelfs binnenkomen…
Toegang tot de Vader
Paulus schrijft aan de gelovigen in Christus Jezus
(1:1b) dat zij toegang tot de Vader hebben.
De deur staat altijd open! Met vrijmoedigheid en
vertrouwen mag je als kind binnengaan (3;12),
omdat Hij de Vader dat wil.
God laat Zich kennen en ontmoeten als dé Vader.
Hij wil met Zijn kinderen omgaan. Zelfs als zij zich
kind onwaardig gedroegen, #zonde.
Achter Adam en Eva werd de toegang gesloten en
door een engel bewaakt, #verboden toegang tot
God. Hoe kan Paulus dit dan schrijven?
Via Christus
De toegang hebben wij door Hem: Door het bloed
van Christus worden we dichtbij gebracht.
Voor ons de toegang, voor Jezus betekende dat een
dichte deur..
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Jezus ontvangt met liefde ons verdiende loon, om
onze zonden te verzoenen en de toegang te
openen. Wie tot Hem komt, zal Hij niet terugsturen.
Geloven is persoonlijk, maar niet individueel, alsof
de ander er niet toe doet… Wij hebben beiden
toegang…
Verschillen zijn van alle tijden. Toen werd de muur
tussen jood en heiden hoog opgetrokken (14). Het
was haat en nijd (15).
Alle menselijke verschillen worden in bloed
gesmoord (16). Voortaan zal het vrede zijn!
Door één Geest
De toegang danken wij aan Christus. De Heilige
Geest maakt er voor ons werk van.
We hebben toegang door één Geest. Hij leidt ons tot
de Vader en doet ons leven als kinderen van de
Vader (Rom. 8:15, 16).
Daarbij verbindt de Geest ons in ‘ware broederlijke
liefde’ óók aan elkaar, als leden van één gezin.

