
Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de 

Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem Zalig bent u, Simon 

Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van 

de hel zullen haar niet overweldigen. 

Mat 16 : 17,18) 1



1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en 

gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:

2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
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3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft 

met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,4 omdat Hij ons vóór de 

grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor 

Hem zouden zijn in de liefde.
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5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus 

Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de 

Geliefde.
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7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, 

overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle 

wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf 

voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
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om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat 

in de hemel als wat op de aarde is.
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11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het 

voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,

12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus 

gevestigd hadden.
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13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw 

zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige 

Geest van de belofte,

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn 

heerlijkheid.
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1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en 

gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:

2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
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3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft 

met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,4 omdat Hij ons vóór de 

grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor 

Hem zouden zijn in de liefde.
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4 Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.

5 Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige 

Geest en met volle zekerheid. 6 Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord 

aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, 7 zodat u voorbeelden 

geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.
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5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus 

Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de 

Geliefde.
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7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, 

overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle 

wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf 

voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
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11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het 

voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,

12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus 

gevestigd hadden.
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13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw 

zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige 

Geest van de belofte,

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn 

heerlijkheid.
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Wie we zijn :

• Gezegend met alle geestelijke zegen

• Uitverkoren

• Heilig en onberispelijk

• Aangenomen als zoon of dochter

Efeze 1:1-14 16

• Aangenaam gemaakt in de liefde

• Verlost en vergeven

• Heilige Geest in ons


