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Gezegend in Hem 
Leidraad Efeze 1 – Connectgroep-avond week 39 (23-29 september 2019) 

Introductie 
In het eerste hoofdstuk van de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Efeze begint hij met een 

lofzang op God en Zijn plan met Christus. Paulus verweeft in zijn lofprijzing zowel wie God en Christus 

zijn en wat dit voor ons, volgelingen van Jezus, betekent. Als iemand wil weten wie God is, hoe 

geweldig magnifiek Zijn plan met ons is, volvoerd in Christus, moet hij of zij het eerste hoofdstuk 

bestuderen. Het hoofdstuk laat Gods grootheid zien, maar neemt ons ook mee in die grootheid, 

omdat God ook ons heeft meegenomen in die grootheid. Dit zou ons uitzinnig vreugdevol, maar ook 

bijzonder nederig moeten stemmen. Wij mogen mee in Gods grootheid, geheel tot Zijn eer. Enkel 

door Hem, en voor Hem heeft hij ons een plek gegeven in de hemelsferen, in Christus (Ef 2:6). 

Dat is het bijzondere aan dit hoofdstuk. Het gaat helemaal over God en Zijn eer, maar ook over ons, 

omdat God ons in Zijn goedheid meeneemt en ons in Christus zoveel gegeven heeft. 

Suggestie voor een avond-invulling 
Laat mensen diverse Bijbelvertalingen meenemen en verdeel de connectgroep in meerdere groepen. 

Bestudeer met elkaar Efeze 1, aan de hand van de volgende vragen: 

- Groep 1: Wie is God volgens Efeze 1?  

o Welke karaktereigenschappen of daden beschrijft Paulus? 

o Tracht hierbij het onderscheid te bestuderen wat Paulus ook aan maakt tussen zowel 

God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest 

- Groep 2: Wat is onze identiteit volgens Efeze 1?  

o Wat hebben wij verkregen? 

o Wie zijn wij in Christus? 

- Schrijf puntsgewijs de aspecten op die je gevonden hebt op een groot blad en bespreek wat 

met de groepen wat jullie hebben gevonden. 
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Begeleidende discussievragen 
- Bespreek met elkaar wat je aanspreekt aan dit hoofdstuk. Wat doet het lezen van zo’n 

lofzang met je?  

- Wat leert dit hoofdstuk over het wezen van God? 

- Wat leert dit hoofdstuk over onze positie in Christus? 

- Welke aspecten van onze positie in Christus vind je lastig om te aanvaarden dat God zo naar 

je kijkt, in Christus? 

Bidden met elkaar 
Ga met  de connectgroep hetzelfde doen als Paulus deed, namelijk een lofzang uitspreken.   

- Bid met elkaar op basis van Efeze 1, door God te loven voor wie Hij is, op basis van hoe God 

Paulus beschrijft in dit hoofdstuk. 

- Bid over elkaar de waarheden van Efeze 1 uit. Dank voor dezelfde dingen als waar Paulus 

voor dankte, Woorden hebben kracht. Bijbelse waarheid proclameren genereert geloof (Rom 

10:17). 


