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efésiërs 1:1 -4
Paulus, ‘n apostel van Jesus Christus deur die 
wil van God, aan die heiliges wat in Éfese is, 
en die gelowiges in Christus Jesus: Genade vir 
julle en vrede van God, onse Vader, en die 
Here Jesus Christus! Geseënd is die God en Here Jesus Christus! Geseënd is die God en 
Vader van onse Here Jesus Christus wat ons 
geseën het met alle geestelike seëninge in die 
hemele in Christus, soos Hy ons in Hom
uitverkies het voor die grondlegging van die 
wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in 
liefde te wees…



efésiërs 1:5 -9
…deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy 
kinders vir Homself aan te neem deur Jesus 
Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof 
van die heerlikheid van sy genade waarmee 
Hy ons begenadig het in die Geliefde. In HomHy ons begenadig het in die Geliefde. In Hom
het ons die verlossing deur sy bloed, die 
vergifnis van die misdade na die rykdom van 
sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons bewys 
het in alle wysheid en verstand, 
deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy 
wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy 
in Homself voorgeneem het…



efésiërs 1:10 -12
…om die volheid van die tye te reël, met die 
doel om alle dinge wat in die hemele sowel as 
wat op die aarde is, onder een hoof in Christus
te verenig — in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel 
ontvang het nadat ons vantevore daartoe ontvang het nadat ons vantevore daartoe 
bepaal is ooreenkomstig die voorneme van 
Hom wat alles werk volgens die raad van sy 
wil, sodat ons kan wees tot lof van sy 
heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus 
gehoop het, 



efésiërs 1:13 -14
…in wie julle ook, nadat julle die woord van die 
waarheid, die evangelie van julle redding, 
gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo 
het, verseël is met die Heilige Gees van die 
belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel 
om sy eiendom te verlos tot lof van sy 
heerlikheid.



ons rykdom in Christus 
1: geseënd

efésiërs 1:3
Geseënd is die God en Vader van onse Here 
Jesus Christus wat ons geseën het met alle Jesus Christus wat ons geseën het met alle 
geestelike seëninge in die hemele in Christus. 



ons rykdom in Christus 
2: uitverkies 

efésiërs 1:4
…soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die 
grondlegging van die wêreld om heilig en grondlegging van die wêreld om heilig en 
sonder gebrek voor Hom in liefde te wees…



ons rykdom in Christus 
3: aangeneem as kinders 

efésiërs 1:5
Hy [het] ons voorbeskik om ons as Sy kinders 
vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, 
na die welbehae van sy wil… 



ons rykdom in Christus 
4: aanvaarbaar gemaak in die Geliefde

efésiërs 1:6
…die heerlikheid van sy genade waarmee Hy 
ons begenadig het in die Geliefde. ons begenadig het in die Geliefde. 



ons rykdom in Christus 
5: verlossing van doderyk

efésiërs 1:7
In Hom het ons die verlossing deur sy bloed



ons rykdom in Christus 
6: vergifnis van sonde

efésiërs 1:7
In Hom het ons… die vergifnis van die sonde



ons rykdom in Christus 
7: geheimenis van sy wil bekend gemaak 

efésiërs 1:9
deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy 
wil bekend gemaak het na sy welbehae wat wil bekend gemaak het na sy welbehae wat 
Hy in Homself voorgeneem het, 



ons rykdom in Christus 
8: verenig in Christus

efésiërs 1:10
alle dinge wat in die hemele sowel as wat op 
die aarde is, [is] onder een hoof in Christusdie aarde is, [is] onder een hoof in Christus
verenig…  



ons rykdom in Christus 
9: in Hom is ons verseël met die Heilige Gees

efésiërs 1:13
… in Wie julle, nadat julle ook geglo het, 
verseël is met die Heilige Gees van die verseël is met die Heilige Gees van die 
belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel
om sy eiendom te verlos tot lof van sy 
heerlikheid.



ons rykdom in Christus 
10: in Hom is ’n erfdeel gegee

efésiërs 1:13
… in Wie julle, nadat julle ook geglo het, 
verseël is met die Heilige Gees van die verseël is met die Heilige Gees van die 
belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel
om sy eiendom te verlos tot lof van sy 
heerlikheid.



ons rykdom in Christus 
in Christus is ons…

1. geseënd; 
2. uitverkies; 
3. aangeneem as kinders;
4. aanvaarbaarbaar gemaak in die Geliefde; 4. aanvaarbaarbaar gemaak in die Geliefde; 
5. verlos van doderyk;
6. vergewe van sonde;
7. geheimenis van Sy wil bekend gemaak;
8. verenig met ander in Hom;
9. verseël is met die Heilige Gees;
10.’n erfdeel gegee.



ons rykdom in Christus 
ons logiese reaksie

efésiërs 1:5 -6, 12-14; 4:1
1:5-6 deurdat Hy ons voorbeskik het… tot lof 

van die heerlikheid van sy genade…van die heerlikheid van sy genade…
1:12 …sodat ons kan wees tot lof van sy 

heerlikheid…
1:14 …tot lof van sy heerlikheid. 

4:1 Ek vermaan julle dan… wandel waardig
die roeping waarmee julle geroep is…


