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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. verenig met ander in Hom;
8. ’n erfdeel gegee.
9. verseël is met die Heilige Gees;
10. gewaarborg van ons verlossing.



efésiërs 1:7 -10
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 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy 
wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy 
in Homself voorgeneem het 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 …



efésiërs 1:11 -12
…in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel 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 ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat 
reeds tevore op Christus gehoop het, …in wie
julle ook, nadat julle die woord van die waar-
heid, 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 om sy 
eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.



ons rykdom in Christus 
7: 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 
8: in Hom is ’n erfdeel gegee

efésiërs 1:11
…in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang…



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…



ons rykdom in Christus 
10: in Hom het waarborg van ons verlossing

efésiërs 1:14
… [die Heilige Gees], wat die onderpand is 
van ons erfdeel…van ons erfdeel…



efésiërs 1:18 -22
Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat 
julle kan weet watter hoop sy roeping… 
rykdom in die heerlike erfenis… en hoe 
geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in 
ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking 
van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy 
Christus uit die dood opgewek en Hom in die 
hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo 
elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, 
en wat daar ook al sprake van mag wees, nie 
net in hierdie bedeling nie, maar ook in die 
bedeling wat kom…aan Hom is als onderwerp.



efésiërs 2:1 -3
En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was 
deur die misdade en die sondes waarin julle 
tevore gewandel het volgens die loop van 
hierdie wêreld, volgens die owerste van die 
mag van die lug, van die gees wat nou in die mag van die lug, van die gees wat nou in die 
kinders van die ongehoorsaamheid werk, 
onder wie ons almal ook vroeër gewandel het 
in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die 
wil van die vlees en van die sinne gedoen het; 
en ons was van nature kinders van die toorn 
net soos ook die ander. 



efésiërs 2:4 -7
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het 
ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons 
liefgehad het, ook toe ons dood was deur die 
misdade, lewend gemaak saam met Christus –
uit genade is julle gered – en saam opgewek uit genade is julle gered – en saam opgewek 
en saam laat sit in die hemele in Christus
Jesus, sodat Hy in die eeue wat kom, kan 
betoon die uitnemende rykdom van sy genade 
in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. 



efésiërs 2:8 -10
Want uit genade is julle gered, deur die geloof, 
en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van 
God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag 
roem nie. 
Want ons is sy maaksel, geskape in ChristusWant ons is sy maaksel, geskape in Christus
Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, 
sodat ons daarin kan wandel. 



ons rykdom in Christus 
11: lewend gemaak saammet Christus

efésiërs 2:1, 4 -5
En julle het Hy lewend gemaak, wat dood 
was deur die misdade en die sondes…was deur die misdade en die sondes…
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het 
ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons 
liefgehad het, ook toe ons dood was deur die 
misdade, lewend gemaak saam met Christus 
— uit genade is julle gered… 



ons rykdom in Christus 
12: opgewek uit die dood

efésiërs 2:6
[Hy het ons] en saam opgewek en saam laat 
sit in die hemele in Christus Jesus…sit in die hemele in Christus Jesus…



ons rykdom in Christus 
13: posisie van heerskappy in Christus

efésiërs 2:6
[Hy het ons] en saam opgewek en saam laat 
sit in die hemele in Christus Jesus…sit in die hemele in Christus Jesus…



ons rykdom in Christus 
14: genade in guns oor ons in Christus

efésiërs 2:7
sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die 
uitnemende rykdom van sy genade in uitnemende rykdom van sy genade in 
goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. 



ons rykdom in Christus 
in Christus is ons… (eff 1:1-14)

1. geheimenis van Sy wil bekend gemaak;
2. verenig met ander in Hom;
3. verseël is met die Heilige Gees;
4. ’n erfdeel gegee.4. ’n erfdeel gegee.
5. lewend gemaak 
6. opgewek uit dood
7. ‘n posisie van heerskappy gegee
8. guns bewys.



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…



ons rykdom in Christus 
in Christus is ons… (eff 2:1-10)

2:1-6  lewend gemaak 
2:6  opgewek uit dood
2:6  saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, 
2:7  genade in goedentierendheid oor ons in Christus 
2:8  uit genade gered, 
2:8  deur die geloof gered
2:8 nie uit julleself gered nie
2:8  dit is die gawe van God; 
2:9  nie uit werke gered nie, 
2:9 niemand mag roem oor hul redding nie. 
2:10  God se skepping
2:10  tot goeie werke
2:10   wandel in die goeie werke 


