
 
 

Reeks I: Om te behoort 
Efesiërs 1:1-14 

 
 
Agtergrond van Efese 
Paulus se brief aan die Efesiërs skryf hy uit 
die gevangenis rondom 56-62 nC. Dit is 
waarskynlik ‘n omsendbrief aan al die 
gemeentes in Klein-Asië. Die eerste groot 
uitdaging van die gemeente is om hulle 
geloof te vind binne ‘n Grieks-Hellenistiese 
wêreld- en godsbeskouing. In hierdie 
wêreld is geglo dat die siel, wat goed is, van 
God af kom en in die menslike liggaam sy 
kerker vind, en as’t ware daarin gevange 
gehou word. Die liggaam en siel is mekaar 
se vyande en die enigste manier om God te 
ken, te ontmoet, is ‘n ontkenning van die 
vlees/liggaam of ‘n ontsnapping daaruit. 
Hierdie dualisme van die materialisme, die 
liggaam wat swak en sleg is en die siel wat 
goed is, is lewendig gehou deur die 
afbeeldings van die Griekse gode.  So was 
die Godin Artemis, bekend as Diana in die 
Romeinse wêreld, die herinnering van 
hierdie godsbeskouing in Efese en die res 
van Klein-Asië. Die tempel van Artemis was 
‘n bekende landmerk met die godin 
Artemis wat drie verdiepings hoog 
uitgetroon het bo die stad. 
 

 
Die ander uitdaging was eksklusiwiteit, die 
moeilike begrip vir die Jode dat in Christus  
Jood en nie-Jood saam ‘n plek het in God se 
koninkryk. 
 
Efesiërs 1:1-14 
Binne ‘n wêreld van ‘n alewige 
vervreemding van jouself agv die Griekse 
dualisme en vervreemding van mekaar agv 
kultuur verskille, skryf Paulus hierdie brief. 
 
Dis opvallend hoe hy die brief begin: Aan 
almal in Efese wat aan God behoort en in 
Jesus Christus glo. Genade en vrede vir 
julle… 
 
Die meeste van Paulus se briewe begin hy 
om God te dank vir die gelowiges aan wie 
hy skryf. Hierdie brief begin anders. Hy 
begin dit met ‘n loflied aan God vir sy 
genade. In ‘n wêreld waar Artemis die heel 
tyd in jou gesig is, jou herinner aan jou eie 
vervreemding met jouself, begin Paulus 
met ‘n doksologie aan God. Hierdie God 
vervreem ons nie van onsself nie. Hierdie 
God word geken deurdat Hy in Christus die 
eerste tree na ons toe gee en in ons sy 



 

woning maak deur sy Gees en ons so 
kinders van God maak, erfgename van sy 
ryk. Behalwe dat hierdie inwoning van God 
se Gees ons met waardering na onsself laat 
kyk, gee dit ons ook ander oë vir mekaar. 
Jood en nie-Jood kan nou hande vat en 
saam ‘n nuwe storie skryf. Genade wat 
ontvang word, maak mense nou ook 
genadig met mekaar. 
 
Implikasies vir vandag 
Deur die eeue sien ons hoe diep die 
dualisme van die Griekse wêreld in ons sit.  
Dit is enersyds mense se beheptheid met 
hulle lywe en aan die ander kant ook mense 
se aversie in hulleself waarin bogenoemde 
uitspeel. Vergrype aan die liggaamlike, 
materiële wat uitspeel in die eksploitering 
en verkragting van liggame en die ander 
kant die vergoddeliking van mense deur 
ikone van hulle te maak. (vgl die sosiale 
media kultuur van likes en hoeveel 
volgelinge ek het). 
Die inkarnasie van Christus en sy keuse om 
ín ons sy woning te maak roep ons opnuut 
op om tuis te kom in onsself met nuwe 
waardering en respek vir onsself en ander. 
 
Jood en nie-Jood wat onder een hoof in 
Christus verenig, roep die tweede 
implikasie op naamlik ‘n waardering van 
mekaar se verskille. Die genade wat ons 
ontvang moet ons altyd ook met genadige 
oë na mekaar te laat kyk, mekaar as broers 
en susters raak te laat sien. 
 
Om oor na te dink 

• Dink na oor die volgende gedagte van 
Jon Kabat-Zinn: Practicing being more 
grounded in our body and the world 
around us helps us to wake up to our 
lives. Being aware of our physical 
sensations and our mind states allows 
us to be more present – here and now. 

• Wanneer ons in takt is met onsself, stel 
dit ons ook in staat om in takt te wees 
met mekaar. Kom ons maak daarom 
Lied 523:3 ons gebed: 

Groot is sy geduld en liefde –  
Jesus Christus, God en mens. 
In ons wek Hy naasteliefde –  
Stuur ons na ons medemens. 
Mense eensaam, honger, naak, 
Dié kom Hy ons naaste maak. 

 


