
Begenadigd in de Geliefde! 
 
 
“tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft 
in de Geliefde” (Efeze 1:6). 
 
Paulus begint zijn brief aan de Efezieërs met de groet;  
 
“genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus” (Efeze 1:2 HSV). 
 
Vervolgens gaat Paulus duiden wat genade voor ons is. 
 
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, 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. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus 
Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van 
Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, 
door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn 
genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij 
ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van 
Zijn wil bekendmaakte, 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. 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, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, 
die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. 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, Die het onderpand is van 
onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid” (Efeze 1:3-14). 
 
• Wij hebben een gezegende God en Vader van onze Heere Jezus Christus. 
• Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. 
• Wij zijn in Christus uitverkoren, al voor de grondlegging van de wereld. 
• Wij zijn heilig en smetteloos voor Christus in de liefde. 
• Hij heeft ons aangenomen als Zijn kinderen, door Jezus Christus, overeenkomstig het  
welbehagen van Zijn wil. 
• Wij zijn tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. 
• Wij zijn begenadigd in de Geliefde en de Geliefde is Christus. 
• Wij hebben de verlossing door het bloed van Christus. 
• Wij hebben de vergeving door het bloed, in overeenstemming met de rijkdom van Zijn 
genade. 
• Wij hebben Zijn genade overvloedig ontvangen in alle wijsheid en bedachtzaamheid. 
• Hij heeft ons het geheim van Zijn wil bekendgemaakt. 



• In de bedeling van de volheid van de tijd brengt Hij alles, wat in de hemel en op de aarde     
is bijeen in Christus. 
• Wij zijn een erfdeel geworden. 
• Wij zijn tot lof van Zijn heerlijkheid. 
• Wij hebben onze hoop op Christus gevestigd. 
• Wij hebben het woord van de waarheid, het evangelie van onze zaligheid gehoord. 
• Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. 
• Wij hebben de Heilige geest als onderpand van onze erfenis ontvangen tot verlossing. 
 
En dat alles tot lof van de heerlijkheid van Christus. 
In Christus zijn, bent u, de lof van de heerlijkheid van Christus. Denkt u dat eens in. U bent de lof 
van de heerlijkheid van Christus. U kunt daar niets aan veranderen. Uw gedrag kan daar niets 
aan veranderen. Uw omstandigheden kunnen daar niets aan veranderen. De Vader kijkt naar u 
en ziet u in Christus. De Vader ziet heerlijkheid in u. De Vader ziet alle zegeningen in u. De Vader 
ziet heiligheid en smetteloosheid in u. De Vader ziet u vergeven en verlost door het bloed van 
Zijn zoon Christus. De Vader ziet wijsheid en bedachtzaamheid in u. 
Wellicht denkt u, hoe dan?  
De Vader ziet u in de geest die verzegeld is met de Heilige Geest en daarin ziet de Vader 
volmaakte volgemaakte volmaaktheid. Hoe kijkt u naar uzelf? Met uw natuurlijke ogen? Of wilt 
u kijken met uw geestelijke ogen. Als we zien op ons zelf is er altijd gebrek. Absoluut geen 
volmaaktheid. Dan is er de neiging om naar het vlees te wandelen. Maar wanneer we met onze 
geestelijke ogen kijken naar wie en wat we werkelijk zijn door genade in de geest, dan zien we 
een begenadigde in de Geliefde. Dan wandelen we naar de Geest. 
Jezus is de Geliefde en in Hem zijn wij begenadigd. Zie dan op Jezus omdat u de lof van Zijn 
heerlijkheid bent. 
 
U bent begenadigd in de Geliefde. 
 
“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de 
heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.”(2 Petrus 3:18 HSV). 
 


