
VERKLARENDE 
STUDIEBYBEL



Hoe ouer ek word, hoe groter word my liefde en waardering vir die Bybel as die 
besondere openbaring van God. Vir my persoonlik lê die 1933/1953-vertaling 
naby aan die hart.

Omdat dit ’n direkte, letterlike vertaling is, is dit die naaste aan die oorspronk-
like teks van die Bybel. Die “nadeel” is dat sommige van die idiome en beelde nie 
ten volle in ons tyd verstaan en waardeer word nie.

Die wyse waarop hierdie vertaling deur Bybelkenners in hierdie Verklarende 
Studiebybel verduidelik en “oop” gemaak word, is prysenswaardig.

Ek wil met die grootste waardering vir hierdie monumentale werk erken-
ning gee aan die uitgewers.

– DR. ISAK BURGER, VOORMALIGE PRESIDENT VAN DIE AGS VAN SA, SKRYWER EN PREDIKER

Die Verklarende Studiebybel 1933/1953-vertaling vul ’n groot leemte in die 
 Afrikaanse mark vir hulpmiddels om die Bybel te verstaan. Soos wat daar onder 
Engelssprekende Christene steeds voorkeur is vir die King James Version, só is 
daar onder Afrikaanssprekendes ’n beduidende groepering wat verkies om die 
Bybel in die 1933/1953 Afrikaanse vertaling te lees en te bestudeer. 

Met hierdie studiebybel van SCM kry sulke Afrikaansprekendes nou ’n 
Bybelverstaan-hulpmiddel in die hand wat jongste teologiese navorsing 
op bevatlike wyse in studiebybel-formaat aanbied sáám met hulle geliefde 
1933/1953- vertaling. Vir hulle is een van die groot winste van hierdie studie-
bybel die feit dat belangrike alternatiewe lesings uit meer onlangse grond-
tekste wat saamgestel is uit ouer manuskripte as die grondteks wat vir die 
1933/1953-vertaling gebruik is, in die vertalersnotas aangedui word.

– PROF. FIKA J. VAN RENSBURG, NUWE-TESTAMENTIKUS EN GRIEKS-BRONTAALKENNER

Aanbevelings vir die 
Verklarende Studiebybel 

1933/1953-vertaling



Die Verklarende Studiebybel is ’n omvattende Studiebybel gebaseer op die 
1933/1953-vertaling van die Bybel in Afrikaans. Twee vooraanstaande teoloë het 
die verklarende notas, temas, tekskritiese inligting en inleidings tot die Bybel-
boeke redaksioneel versorg om te verseker dat dié inligting die Bybel getrou 
ontsluit en in ooreenstemming is met die nuutste Bybelkundige insigte.

KENMERKE EN UNIEKE EIENSKAPPE

• Teks van die 1933/1953-vertaling van die Bybel in Afrikaans;

• Boek-vir-boek-inligting met inleidende artikels tot elke Bybelboek, wat 
 inligting bied oor elke boek se skrywer, agtergrond, doel en boodskap;

• 21 Onderwerp-vir-onderwerp-artikels wat ’n algemene oorsig bied oor  
die hele Bybel;

• Unieke “Bestudeer die boek”-kassies wat die Bybelboek se vernaamste 
 temas en leringe verken;

• Vers-vir-vers-voetnotas wat dwarsdeur die teks voorkom en tekskritiese 
notas insluit;

• Volkleur kaarte.

Die Verklarende Studiebybel is spesiaal saamgestel om jou Bybelkennis te ver-
breed, jou te help om persoonlike Bybelstudie te doen en jou geestelik te laat 
groei.

Verklarende Studiebybel 
1933/1953-VERTALING



Die boek wat jy hier vashou, is nie ’n gewone boek nie. Dit is die Bybel, en Christene sien hierdie boek as die 
unieke Woord van God, God se boodskap aan die mensdom. Die inhoud bevat ’n unieke boodskap, want dit 
is God wat met ons praat. Hy vertel vir ons – sy unieke skepsels – van Homself en sy plan vir elkeen van ons.

Regdeur die Bybel sien ons hoe die unieke drama ontvou van God se reddende genade teenoor die mens-
dom. Verder vertel die Bybel van God se werk, sy verbondsverhouding met die mensdom, asook sy wil vir 
ons lewens. Dit bevat God se woorde wat ons harte en verstand nuut maak. Die belangrikste is dat die 
Bybel ons vertel van Jesus, wat die enigste weg tot saligheid en redding is: “Want God wat gesê het dat daar 
uit duisternis lig moet skyn – dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis 
van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus” (2 Kor. 4:6) 

Die Bybel is dus ’n belangrike instrument waardeur God Homself aan ons openbaar en Homself deur Jesus 
met die wêreld versoen. As ons God se stem wil hoor, meer soos Christus wil word en met die Heilige Gees 
wil wandel, moet ons God se Woord ken. Om die Bybel te bestudeer, beteken nie net om die Bybel te lees nie, 
maar om ’n hart grondige kennis te bekom. Waar begin ’n mens?

Dít is waarom die Verklarende Studiebybel spesiaal vir jou saamgestel is: om jou Bybelkennis te verbreed, 
jou te help om persoonlike Bybelstudie te doen en jou geestelik te laat groei. Die Verklarende Studiebybel is 
’n omvattende Studiebybel gebaseer op die 1933/1953-vertaling van die Bybel in Afrikaans. Verder het twee 
vooraanstaande teoloë die verklarende notas, temas, tekskritiese inligting en inleidings tot die Bybelboeke 
redaksioneel versorg om te verseker dat dié inligting die Bybel getrou ontsluit en in ooreenstemming is met 
die nuutste Bybelkundige insigte.

DIE TEKS VAN DIE 1933/1953-VERTALING VAN DIE BYBEL IN AFRIKAANS
Die 1933-vertaling is van vooraf uit die oorspronklike tale van die Bybel, naamlik  Hebreeus (Ou Testament) en 
Grieks (Nuwe Testament) vertaal, maar tog het die Bybelvertalers uit eerbied teenoor die destydse lesers so na 
as moontlik aan die taalstruktuur van die Nederlandse Statebybel gebly, die Bybel wat die Afrikaanssprekende 
Bybellesers tot 1933 as die enigste Bybel geken en liefgehad het. Verder is ook gepoog om nie te ver van die 
Hebreeuse en Griekse taalstruktuur weg te beweeg nie. Die gevolg was ’n baie letterlike of woord-vir-woord 
vertaling. Die voordeel van so ’n vertaling is dat die oorspronklike taal se idiome, sinsbou en taalstruktuur 
baie getrou weergegee word, maar dit het die nadeel dat dit soms aan verstaanbare moderne Afrikaans inboet.

Daarom is daar ná 1933 met die hersiening van die vertaling begin. Die doel met die hersiening was om 
gehoor te gee aan die kritiek op die vertaling, en die sinsbou, woordkeuses, leestekens en spelling nader aan 
die spreektaal van Afrikaanssprekendes te bring. Die hersiene vertaling het na twintig jaar in 1953 verskyn. 
Dit is belangrik om te onthou dat dié vertaling nie nuut uit Hebreeus en Grieks vertaal is nie. Die aard van die 
vertaling is dus steeds letterlik, maar nou taalkundig en ortografies hersien. Daarom staan dit bekend as die 
1933/1953-vertaling van die Bybel in Afrikaans. Ten spyte van baie ander Afrikaanse vertalings wat daarna die 
lig gesien het, bly hierdie vertaling steeds geliefd in kerklike geledere en word dit vandag nog in baie kerke as 
hulle kerk-, kansel- en studiebybel gebruik.

TEKSKRITIESE VERDUIDELIKINGS
Een van die unieke eienskappe van die Verklarende Studiebybel is die tekskritiese notas wat ingesluit is. Tot 
en met die uitvinding van die drukpers in die vyftiende eeu kon die Bybel net op een manier vermeerder 
en versprei word, en dit was om dit met die hand oor te skryf. Sulke kopieë staan as manuskripte bekend, 
letterlik “handskrifte”. Ten spyte van die grootste noukeurigheid wat deur oorskrywers aan die dag gelê is, 
het daar tog foute en verskille in die oorskryfproses ingesluip, wat dan weer in die daaropvolgende kopieë of 
manuskripte herhaal is. 

Toe begin is om die Bybel in drukvorm te publiseer, moes die tekssamestellers eers besluit op watter 
Hebreeuse en Griekse manuskripte (dus watter weergawe van die teks) die gedrukte Bybelteks gebaseer sou 
word. Hier die behoefte het die wetenskap van die tekskritiek ingelui. Vroeër was daar nie so baie manuskripte 
be kend nie, maar vandag is daar wat die Nuwe Testament betref, meer as 5 500 Griekse manuskripte waar-
van ons weet wat die volle dige teks van die Nuwe Testament (of gedeeltes daarvan) bevat. Die verskille in die 
manuskripte se bewoording het tot gevolg dat tekskritici besluite moes neem oor watter lesings die naaste 
aan die heel eerste Hebreeuse en Griekse geskrifte is, en daardie weergawe is dan gebruik vir die gedrukte 
Bybelteks. Die tekskritiek het deur die jare so verfyn geraak dat daar vandag maar enkele gedrukte tekste van 

VOORWOORD



die grondtale van die Bybel is waaruit die meeste verta lings wêreldwyd gedoen word. Die samestellers van 
die Verklarende Studiebybel het dit goedgedink om die lesers ’n kykie te gee in die vernaamste verskille wat in 
hierdie grondtekste voorkom. Hierdie lesings word dan in die teks kritiese notas opgeneem.

In die tekskritiese notas word daar by baie verse ook verwys na ander Skrifgedeeltes waar dieselfde ge-
dagtes voorkom of waar ’n aanhaling vandaan kom. ’n Voorbeeld hiervan is by Romeine 11:10 waar genoem 
word dat dit ’n aanhaling uit Psalm 69:23–24 is; en by Romeine 2:6 word verwys na Psalm 62:13 en Spreuke 
24:12 waar soortgelyke gedagtes voorkom.

BOEK-VIR-BOEK-INLIGTING
Aan die begin van elke boek van die Bybel word daar inligting verskaf oor die unieke boodskap en konteks van 
die betrokke boek. Benewens die inleiding tot elke boek bevat hierdie Studiebybel ook “Bestudeer-die-boek”-
kassies. Die individuele boek-inleidings bied inligting oor elke boek se agtergrond, skrywer, oor spronklike 
lesers, doel en boodskap, terwyl die “Bestudeer-die-boek”-kassies die boek se belangrikste temas en leringe 
verken, en die leser help om te sien hoe elke boek tot die Bybel se oorkoepelende boodskap bydra.

VERS-VIR-VERS-INLIGTING
Op versvlak kan jy praktiese en teologiese insig verwerf deur die uitgebreide, gebruikers vriendelike voetnotas 
wat dwarsdeur die teks voorkom. Hier kan jy vinnig en maklik inligting opspoor wat meer lig werp op ’n vers 
se betekenis, en andersins ingewikkelde gedeeltes of onbekende uitdrukkings ontsluit sodat jy dit maklik kan 
verstaan en toepas.

ONDERWERP-VIR-ONDERWERP-INLIGTING
Belangrike leringe en groot waarhede in die Bybel kan verken word deur die kort, toeganklike artikels wat 
deur die teks versprei is. (Die lys van onderwerp-vir-onderwerp-artikels op bladsy VI bevat ’n volledige lys van 
die 21 onderwerpe wat aangeraak word. Gebruik die bladsyverwysings om individuele artikels na te slaan, 
of lees dit algaande terwyl jy die Skrif verken.) Dié artikels bied ’n algemene oorsig oor die hele Bybel en 
verskaf  ’n nuttige teologiese en praktiese raamwerk waarbinne jy die talle onderafdelings van God se Woord 
as geheel kan verstaan.

Dit is ons gebed dat die Verklarende Studiebybel jou sal inspireer en toerus om God daagliks te volg sodat jy ’n 
stu dent van sy kosbare Woord kan word.

Die Uitgewers



Lys van ONDERWERP-VIR- 
ONDERWERP-ARTIKELS

Die kort onderwerp-vir-onderwerp-artikels wat dwarsdeur hierdie Bybel verskyn, bied ’n oorsig oor die hele  
Skrif. Hierdie artikels, wat belangrike leringe en groot waarhede bevat, bied ’n nuttige teologiese en 
praktiese raamwerk waarbinne studente van die Bybel die talle onderdele waaruit God se Woord bestaan, 
kan verstaan. Die onder staande lys dui aan op watter bladsy elke artikel verskyn, georganiseer volgens die 
hoofonderwerp wat aangeroer word.

DRIE-EENHEID
Artikel 1: Die Drie-eenheid in die Skepping (Gén. 1:26–28) 
Artikel 2: Een in drie Persone (Deut. 6:4)
Artikel 3: God se drie-enige gesag (Matt. 22:37–40)
Artikel 4: Die Drie-eenheid in harmonie (Joh. 16:12–15)
Artikel 5: Die Drie-enige God verlos ons (Gal. 4:1–7)

GOD DIE VADER
Artikel 1: Die ewige Een (Jes. 40:28)
Artikel 2: God is almagtig (Gén. 1:1)
Artikel 3: God is alwetend (Ps. 147:5)
Artikel 4: God is volmaak (Ps. 18:31)
Artikel 5: God het na ons uitgereik (Sef. 3:17)

GOD DIE SEUN
Artikel 1: Jesus is God (Kol. 2:9)
Artikel 2: Jesus is menslik (Gal. 4:4)
Artikel 3: Jesus het die dood oorwin (I Kor. 15:12–58)
Artikel 4: Jesus is Here (Fil. 2:9–11)
Artikel 5: Jesus is in ons (I Kor. 1:30)
Artikel 6: Jesus kom weer (Matt. 26:64)
Artikel 7: Jesus is onoortreflik (Kol. 1:9–18)

GOD DIE HEILIGE GEES
Artikel 1: God die Heilige Gees – bewerker van die skepping (Gén. 1:2)
Artikel 2: Die Heilige Gees gee krag vir die taak (Núm. 27:18–21)
Artikel 3: Die Heilige Gees help voortdurend (Joh. 16:7–15)
Artikel 4: Die Heilige Gees help ons kommunikeer (Hand. 1:4–8)
Artikel 5: Die Gees dra vrug in jou (Gal. 5:16–25)
Artikel 6: Die Heilige Gees skenk sy gawes aan jou (I Kor. 12:4–27)

LIEFDE
Artikel 1: Liefhê is ’n werkwoord (Gén. 22:2)
Artikel 2: Hoekom moet ons liefde kies? (Kol. 3:1–15)
Artikel 3: Die uitstorting van God se liefde (Rom. 5:5–10)
Artikel 4: Die weg van die liefde (I Kor. 13:1–13)
Artikel 5: Ons het lief, want God is liefde (I Joh. 4:7–19)



VERBOND
Artikel 1: Dit is God wat verbonde oprig (Gén. 6:17–22)
Artikel 2: God se verbonde bring seëninge, maar verg gehoorsaamheid (Deut. 29:1–29)
Artikel 3: God se verbonde duur vir ewig (Ps. 105:1–45)
Artikel 4: God se nuwe verbond (Jer. 31:31–40)
Artikel 5: Jesus is die nuwe verbond (Matt. 26:26–30)

BYBEL
Artikel 1: Die Bybel openbaar God (Joh. 5:31–40)
Artikel 2: Die Bybel moet ontsluit word (Heb. 4:12)
Artikel 3: Die Bybel voed ons (Matt. 4:4)
Artikel 4: Bewaar die Bybel in jou geheue (Spr. 4:20–22)
Artikel 5: Die Bybel gee lewe (Rom. 10:17)

VERLOSSING
Artikel 1: Jy kan nie jouself red nie (Matt. 19:25)
Artikel 2: Verlossing is slegs moontlik deur Jesus Christus (Joh. 3:16, 17)
Artikel 3: Jy word uit genade deur geloof gered (Luk. 7:50)
Artikel 4: Verlossing gaan oor jou mond en oor jou hart (Rom. 10:5–13)
Artikel 5: Verlossing lei tot goeie werke (Matt. 7:21)

VOLGELINGE VAN CHRISTUS
Artikel 1: Jesus roep mense om Hom te volg (Matt. 4:18–22)
Artikel 2: Om Jesus te volg, is ’n wilsbesluit (Luk. 9:23)
Artikel 3: God red ons deur genade (Ef. 2:1–10)
Artikel 4: Navolgers van Christus maak ’n keuse (Fil. 4:8, 9)
Artikel 5: Gelowiges groei aktief (II Pet. 1:2–10)

KERK
Artikel 1: Die geboorte van die Kerk (Hand. 2:1–3)
Artikel 2: Hoe die Kerk optree (Kol. 2:18, 19)
Artikel 3: Die Kerk se doel (Ef. 2:8–10)
Artikel 4: Die Kerk se leiers (I Tim. 3:1–7)
Artikel 5: Die toekoms van die Kerk (Op. 7:9)

HEILIGMAKING
Artikel 1: Heiligmaking is die proses om soos God te word (Lev. 11:44, 45)
Artikel 2: God het ons heilig gemaak deur in Jesus Christus te kom (Heb. 2:11–13)
Artikel 3: God maak ons heilig deur sy Gees (II Thess. 2:13)
Artikel 4: God se Woord maak ons heilig (Jak. 1:22–25)
Artikel 5: Heiligmaking maak jou die mens wat God wil hê jy moet wees (Rom. 12:1, 2)
Artikel 6: Ons heiligmaking trek ander mense nader aan God (II Kor. 2:14, 15)

GEHOORSAAMHEID
Artikel 1: Gehoorsaamheid bring seëninge (Gén. 22:1–18)
Artikel 2: Ongehoorsaamheid bring rampspoed (Deut. 28:1–68)
Artikel 3: Gehoorsaam slegs God se stem (Jos. 24:1–25)
Artikel 4: Wees gehoorsaam, al is jy nie lus nie (Luk. 5:1–11)
Artikel 5: Deur gehoorsaamheid betoon ons liefde aan God (I Joh. 5:2, 3)

DOEL
Artikel 1: God het ’n ewige doel met alles (Jes. 46:8–11)
Artikel 2: God se bedoelings is suiwer (Op. 4:11)
Artikel 3: God het ’n aktiewe doel met jou lewe (Miga 6:6–8)
Artikel 4: Onderwerp jou aan God se plan (Jak. 3:17)
Artikel 5: God verwag ’n daadwerklike reaksie van ons (Matt. 21:28–32)



MENSE
Artikel 1: Mense is die kroon van God se skepping (Gén. 1:26–31)
Artikel 2: God het mense lief (Joh. 3:16–21)
Artikel 3: Ons is slegs gehoorsaam aan God wanneer ons ander mense liefhet (Matt. 22:36–40)
Artikel 4: Ons optrede teenoor ander wys hoe ons God sien (Ef. 4:25–32)
Artikel 5: God rus ons toe om ander mense lief te hê (I Thess. 1:1–10)

GOD SE WIL
Artikel 1: God het reeds die grootste deel van sy wil geopenbaar (Kol. 1:24–29)
Artikel 2: Dit is ons daaglikse taak om God se wil te doen (Ef. 5:1–21)
Artikel 3: Jy kan God se wil ken en vertrou (Rom. 12:1, 2)
Artikel 4: God begeer eensgesindheid onder gelowiges (Joh. 21:15–17)
Artikel 5: Dit is God se wil dat ons die blye boodskap verkondig (Matt. 28:18–20)
Artikel 6: God het ’n individuele plan vir elkeen (Luk. 22:31–34)

VERHOUDINGS
Artikel 1: Om met God te wandel, gaan oor godsdiens én verhouding (Jes. 7:14)
Artikel 2: Laat jou verhoudings die Vader, Seun en Gees weerspieël (Joh. 14:19–26)
Artikel 3: Gaan jou hegste verhoudings aan met navolgers van Christus (II Kor. 6:14)
Artikel 4: Let op die detail (Ef. 6:1–9)
Artikel 5: Bou wyse verhoudings met ongelowiges (Luk. 10:1–37)

BOOSHEID
Artikel 1: Satan is die voorvegter vir boosheid (Gén. 3)
Artikel 2: Moenie jou aan kwaaddoeners steur nie (Ps. 37)
Artikel 3: God se definisie van boosheid (Matt. 25:32–46)
Artikel 4: Boosheid kom van binne (Mark. 7:20–23)
Artikel 5: Boosheid het nooit ’n gelukkige einde nie (Op. 20:10)

SONDE EN VERSOEKING
Artikel 1: Die sonde lê en loer voor die deur (Gén. 4:3–15)
Artikel 2: Doen wat jy veronderstel is om te doen (II Sam. 11:1–27)
Artikel 3: Veg teen versoeking soos Jesus (Matt. 4:1–11)
Artikel 4: Kies God se uitweg (I Kor. 10:13)
Artikel 5: God versoek ons nooit tot boosheid nie (Jak. 1:12–17)

LYDING
Artikel 1: Ons ly om drie redes (I Joh. 1:5)
Artikel 2: Praat met God wanneer jy swaarkry (Ps. 22)
Artikel 3: Jesus ly saam met dié wat ly (Jes. 53)
Artikel 4: Hoe om lyding met bonatuurlike hulp te verduur (I Pet. 4:12–19)
Artikel 5: Ons kan uitsien na die einde van lyding (Op. 21:1–4)

GELOOF EN WERKE
Artikel 1: Geloof en werke is ewe belangrik (Titus 3:8)
Artikel 2: Laat jou werke jou geloof weerspieël (Jak. 2:14–26)
Artikel 3: Geloof spoor jou aan tot aksie (Jos. 2)
Artikel 4: Jou dade verklap hoe opreg jy is (Jes. 1:12–17)
Artikel 5: Demonstreer geloof en werke deur vir mense om te gee (Joh. 13:34, 35)

LAASTE DINGE
Artikel 1: Ou-Testamentiese eskatologie (Dan. 2:28)
Artikel 2: Persoonlike eskatologie (I Kor. 15:26)
Artikel 3: Dit kan enige oomblik gebeur (Luk. 12:35–40)
Artikel 4: Die Koning kom (Op. 19:16)
Artikel 5: Eindbestemmings (Joh. 14:1–3)



HOE OM EFÉSIËRS TE BESTUDEER
Die moeilikste aspek van kerkstigting is soms om die kerk 
by mekaar te hou. Dit was veral die geval in die eerste eeu, 
toe ’n etniese en kulturele skeidslyn die Jode van die nie-
Jode in die kerk geskei het ondanks hul gedeelde geloof in 
Christus. Die gedagte om twee sulke uiteenlopende groepe 
tot een kerk saam te snoer, het ingedruis teen die kultuur 
van die dag. Maar God is sterker as kultuur. Hy het die muur 
tussen die verskillende groepe afgebreek (sien Efésiërs 2:11–
14). Die kerk kon inderdaad verenig word danksy Christus, 
die hoek steen waarop alles gebou is (sien Efésiërs 2:19–22). 
Christus is die Hoof van sy Kerk, wat sy Liggaam is.

Efésiërs is een van Paulus se vier gevangenskapsbriewe. 
Die ander is Filippense, Kolossense en Filémon. Paulus was 
in min stens twee groot stede in die gevangenis – Cesaréa 
(sien Handelinge 23:23–26:32) en Rome (sien Handelinge 
28:30, 31). Baie geleerdes glo dat al die gevangenskaps-
briewe geskryf is tydens Paulus se huisarres in Rome, waar-
van aan die einde van Handelinge vertel word, hoewel 
som mi ge meen dat hy Efésiërs uit Cesaréa geskryf het. 
Nog ander kenners glo dat Paulus in Éfese gevange gehou 
is. Maar hy sou dit tog nie nodig geag het om ’n brief te 
skryf terwyl hy self in die stad teenwoordig was nie, tensy 
’n mens aanvaar dat Efésiërs ’n soort omsendbrief was wat 
aan meer kerke as net dié in Éfese gerig is (sien volgende 
para graaf ). Indien Efésiërs uit Rome geskryf is, is die ont-
staans datum ongeveer 60 n.C.; indien Cesaréa, 57 n.C.; en 
indien Éfese, 54 n.C.

Aangesien die frase “in Éfese” in die oudste en mees be-
trou bare manuskripte van die boek Efésiërs ontbreek, glo 
baie kenners dat Efésiërs oorspronklik as ’n omsendbrief aan 
verskeie kerke in die omgewing van Éfese geskryf is. Die  
per soonlike verwysings in Paulus se ander briewe, wat ge-
woon lik aan ’n meer spesifieke gehoor gerig was (sien by-
voor beeld Romeine 16:21–24), ontbreek inderdaad in Efésiërs. 
Volgens Efésiërs 1:15 en 3:2 wil dit voorkom asof Paulus nog 
nie sy lesers ontmoet het nie. Aangesien hy drie jaar in Éfese 
deurgebring het, is onbekendheid met die kerk daar tog 
ondenkbaar. Hy kon natuurlik nie al sy lesers per soon lik ken  
nie, aangesien sommige moontlik eers ná sy ver trek tot be-
kering gekom het.

Daar is ook geleerdes wat meen dat Efésiërs in sy huidige 
vorm nie van Paulus self kom nie, maar ongeveer 25–30 
jaar later deur (’n) anonieme outeur(s) uit die sogenaamde 
Pau linie se skool in Éfese, geskryf is. (Ons gaan nie nou op 
die ar gu mente vir dié standpunt in nie.) Die brief is dan in 
Paulus se naam gesirkuleer omdat dit hoofsaaklik sy ge dag-
tes bevat en ’n voortsetting van Paulus se apostoliese gesag 
was. Hierdie verskynsel was bekend in die antieke, en het 
nie die egtheid of gesag van ’n geskrif aangetas nie, maar 
juis bevestig. Vir die doeleindes van die uitleg in hierdie 

Studie bybel, bly ons egter by die tradisionele standpunt, 
naamlik dat Paulus self die outeur was.

Éfese was moontlik die grootste kerk in die omgewing. 
Die stad Éfese was die hoofstad van die Romeinse provinsie 
Asië (vandag Turkye). Dit was op die kruispad van verskeie 
groot handelsroetes geleë, wat uitstekende geleenthede 
vir groei deur die handel gebied het. Afgesien daarvan dat 
Éfese die belangrikste seehawe aan die weskus van Asië 
was, het die hoofpaaie uit die noorde, ooste en suide daar 
ontmoet.

Die beroemdste landmerk in Éfese was die tempel van 
die Griekse vrugbaarheidsgodin Artemis. Hierdie tempel 
was een van die sewe wonders van die antieke wêreld. Dit 
was ook die bank sentrum vir die hele stad. ’n Afbeelding 
van Artemis het op muntstukke verskyn en het selfs as in-
spi rasie gedien vir sport byeenkomste soortgelyk aan die 
Olim piese Spele.

Daar was ’n sterk Joodse gemeenskap met talle sinago ges 
in die invloedryke kosmopolitaanse stad Éfese. Hoewel baie 
van die Jode in Éfese destyds Romeinse burgers was, het 
die heidense omgewing waarin hulle gewoon het, wrywing 
ver oorsaak. Die feit dat die Jode teenstand gebied het toe 
die Christendom na Éfese uitgebrei het, verklaar moont-
lik die onderlinge spanning tussen die Jode en nie-Jode  
in die  kerk.

Soortgelyk aan Paulus se brief aan die Romeine, is die 
eerste deel van Efésiërs meer teologies van aard en die laas-
te deel oorwegend prakties. In die teologiese afdeling het 
Paulus God se verlossingswerk beskryf. Volgens hom was die 
uitverkiesing die werk van die Vader, terwyl die Gees die ge-
lowige verseël. Paulus het ook die belangrikheid van ge na de 
en geloof in die verlossingsproses beklemtoon.

Daarna het Paulus op die Kerk as die Liggaam van 
Christus gefokus. Hy het ’n lang beskrywing verskaf van die 
ver bor genheid van hoe Christus se liggaam tot ’n eenheid 
saam gevoeg word. In hoofstuk 4–6 het Paulus aangetoon 
wat ter in vloed dit op mense se gedrag het as hulle deel is 
van Chris tus se Liggaam. Hy het stilgestaan by kwessies soos 
hoe om te verseker dat jou lewenswandel Jesus waar dig is, 
hoe om jou gawes te gebruik om die Kerk as Liggaam van 
Chris tus op te bou, en hoe om jou te beklee met die nuwe 
mens. Hy het Christene aangemoedig om navolgers van 

Die verborgenheid van God se wil (1:7–10)
Die Kerk is een liggaam van Christus (4:1–6)
Trek God se wapenrusting aan – en gebruik dit 
(6:10–20)

HOOGTEPUNTE IN DIE BOEK

DIE BRIEF VAN DIE APOSTEL PAULUS AAN DIE

EFÉSIËRS
OPSOMMING
God het die Kerk uit baie verskillende lede in Christus saamgevoeg om mekaar toe te rus om Hom in hul daaglikse lewe 
te eer.

INLEIDING

Die individuele boek-inleidings bied inligting 
oor elke boek se agtergrond, skrywer, 
oorspronklike lesers, doel en boodskap.

HOOGTEPUNTE IN DIE BOEK

Hierdie kassie gee ’n lys van die titels  
van die “Bestudeer-die-boek”-kassies  
wat regdeur die boek voorkom.

STRUKTUUR EN BLADUITLEG



EFESIËRS 1:1 

God te wees, en aan gedui hoe Christenskap in die gesin 
neer slag moet vind. Paulus het sy brief afgesluit met ’n ver-
wy sing na die geestelike wapens wat Christene in die gees-
te like stryd moet gebruik. Sy woorde is vandag nog net so 
be lang rik en prakties toepaslik soos destyds. Besin oor hoe  

jy die blye boodskap van die evangelie kan verkondig waar 
jy gemeen skappe sien wat deur kultuur of etnisiteit ver deel 
word. Die enigste hoop vir die gebroke mensdom is die 
nuwe lewe wat Christus bied en wat mense saamvoeg tot 
een lig gaam onder Christus as die Hoof.

Opskrif en seëngroet.

1 PAULUS, ’n apostel van Jesus Christus deur die wil 
van God, aan die heiliges wat in Éfese is, en die gelo-

wi ges in Christus Jesus:
2 Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die 
Here Jesus Christus!

Die seëninge van God in Jesus Christus, Bewerker van 
ons verlossing en Hoof van die gemeente.
3  GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus 
Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge 
in die hemele in Christus,
4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grond leg-
ging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor 
Hom in liefde te wees,
5 deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir 
Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die wel be-
hae van sy wil,
6 tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy 
ons begenadig het in die Geliefde.
7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die ver gif-
nis van die misdade na die rykdom van sy genade,
8 wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid 
en verstand,
9 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil be-
kend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself 
voor ge neem het,
10 om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle 
dinge wat in die hemele sowel asa wat op die aarde is, 
onder een hoof in Christus te verenig —
11  in Hom in wie ons ook ’n erfdeel ontvang het nadat 
ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die 

voor neme van Hom wat alles werk volgens die raad van 
sy wil,
12 sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat 
reeds tevore op Christus gehoop het,
13 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,
14 wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te 
ver los tot lof van sy heerlikheid.
15 Daarom — vandat ek gehoor het van die geloof in die 
Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die hei-
liges —
16 hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in 
my gebede dink nie,
17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van 
die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en open-
baring in kennis van Hom mag gee,
18 verligte oë van julle verstand,a sodat julle kan weet wat 
die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heer-
likheid van sy erfdeel onder die heiliges is;
19 en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons 
wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte
20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode 
opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die 
hemele,
21 bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke 
naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, 
maar ook in die toekomstige.

1:1 in Efese. Kom nie in sommige belangrike Griekse manu skrip-
te voor nie. Dit kan daarop dui dat hierdie brief oorspronklik as 
’n soort omsendbrief na verskeie kerke rondom Efese gestuur is.
1:1–2 heiliges. In die Nuwe Testament is alle gelowiges afge son-
der vir en toegewy aan God in Christus. Genade vir julle en vre de. 
Die aanhef van die Nuwe-Testamentiese briewe volg die tipie se 
for maat van eerste-eeuse briewe. Die skrywer word eerste ge-
noem en daarna die ontvanger, gevolg deur ’n seën of wense vir 
goeie gesondheid. Die verskil lê egter in die inhoud van die seën: 
Hei den se briewe het na denkbeeldige gode en godinne soos 
Diana of Apollo verwys; die apostels beroep hulle op die een ware 
God en sy Seun Jesus Christus om die lesers te seën.
1:3 alle geestelike seëninge. God waarborg nie dat die Nuwe-
Tes ta mentiese gelowige gesondheid, rykdom en voorspoed sal 
ont vang nie. Die Christelike seën is hoofsaaklik geestelik van aard.
1:4–5 liefde. Die Griekse agape wat hier gebruik word, verwys na 
liefde as ’n wilsbesluit, nie bloot ’n sentimentele gevoel nie. ons 
voor beskik het. Voorbeskikking is nie ’n kille determinisme of ’n 
on vermydelike lot nie, maar ’n liefdevolle keuse deur God.
1:6 die Geliefde. Hierdie Messiaanse titel verwys na God se Seun, 
Jesus.
1:7 verlossing. Dié woord beteken om iets terug te koop of ’n 
los prys daarvoor te betaal. In antieke tye kon iemand wat as slaaf 
verkoop is, teruggekoop word. Christus het ons op dié wyse deur 
sy dood losgekoop uit die slawerny van sonde. sy bloed. Christus 
se bloed is die middel tot die doel van ons verlossing. Sowel die 

Ou Testament as die Nuwe Testament stel dit duidelik dat geen 
vergifnis moontlik is sonder dat bloed vergiet word nie.
1:9 die verborgenheid. Die verborgenheid was nie ’n raaisel 
wat opgelos moes word, of verborge kennis wat slegs vir enkele 
in ge wydes toeganklik was soos in die misteriegodsdienste van 
Paulus se tyd nie. Wanneer Paulus die woord “verborgenheid” 
ge bruik, praat hy van ’n aspek van God se wil wat voorheen ver-
bor ge of duis ter was, maar nou deur God geopenbaar is (sien 
Romeine 11:25).
1:14 die onderpand  ... van ons erfdeel. Die Griekse woord wat 
hier met “onderpand” vertaal word, kan na ’n waarborg of na ’n 
ver loofring verwys. Aangesien Christus die Bruidegom is en die 
Kerk sy bruid, is die Heilige Gees die deposito, die eerste paaie-
ment as sekuriteit in die langverwagte bruilof tussen die twee 
par  tye (sien Openbaring 19:7). eiendom. Die Ou Testament het 
die volk Israel as God se eiendom beskryf, wat Hy deur sy mag tige 
ver lossingsdade tydens die uittog uit Egipte as eiendom ver kry 
het (sien Exodus 19:5). Hier in Efésiërs beskryf Paulus Christene as 
God se eiendom wat met Christus se bloed gekoop is.
1:18–19 oë van julle verstand. Hierdie frase verwys na geeste like 
insig. Volgens Paulus se beskrywing word die oë deur Godde like 
insig verlig.
1:21 nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toe koms
tige. Die Jode van Christus se tyd het geglo dat die eindtyd uit 
twee tydperke sou bestaan: die tyd waarin hulle geleef het en die 
toekomstige bedeling. Die Messías, ook bekend as “die Een wat 

1:10 a NU-Teks en Meerderheidsteks vervang sowel as met 
en.      1:18 a NU-teks en Meerderheidsteks lui harte.

VOETNOTAS

Die uitgebreide, gebruikersvriendelike 
voetnotas wat dwarsdeur die teks voorkom, 
gee praktiese en teologiese insig in die 
Bybelverse. Die inligting werp meer lig op  
die betekenis van die verse of ingewikkelde 
gedeeltes en onbekende uitdrukkings sodat dit 
maklik verstaanbaar is en toegepas kan word.



22 En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom 
as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,
23 wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in al-
mal vervul.

Verlossing uit genade.

2 EN julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur 
die misdade en die sondes

2 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 kinders van die on ge-
hoor saamheid werk,
3 onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die be-
geerlikhede 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.
4 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy 
grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,
5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak 
saam met Christus — uit genade is julle gered —
6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in 
Christus Jesus,
7 sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uit ne men-
de rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in 
Christus Jesus.
8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie 

uit julleself nie: dit is die gawe van God;
9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot 
goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan 
wandel.

Heidene en Jode met God deur die kruis van Christus 
versoen.
11 DAAROM, onthou dat julle wat vroeër heidene in die 
vlees was en onbesnedenes genoem word deur die soge-
naamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig 
word,
12 dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van 
die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aan sien 
van die verbonde van die belofte, sonder hoop en son der 
God in die wêreld.
13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, 
naby gekom deur die bloed van Christus.
14 Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die 
middelmuur van skeiding afgebreek het
15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak 
het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge be-
staan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself 
tot een nuwe mens kon skep
16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die 
kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.

sou kom”, sou volgens hulle in die toekomstige bedeling heer-
skappy voer.
2:2 waarin julle tevore gewandel het. Om te “wandel” is ’n Bybelse 
uitdrukking wat na mense se leefwyse verwys. Ongelowiges se 
vorige leefwyse is gekenmerk deur misdade en sondes (vers 1); 
ge lowiges se leefwyse word gekenmerk deur daaglikse groei in 
God (sien Psalm 1:1). Gelowiges word gered sodat hul leefwyse 
deur goeie werke gekenmerk sal word (sien Efésiërs 2:10). die 
ower ste van die mag van die lug. Dit verwys na Satan.
2:4–7 toe ons dood was deur die misdade. Die hele mensdom is 
geestelik dood as gevolg van Adam se sonde. Slegs God kan nuwe 
lewe gee en ons uit hierdie rampspoedige situasie red. God het 
in sy genade vir ons sy Seun gegee toe ons nog sy vyande was. 
Hy het ons liefgehad lank voordat ons Hom liefgehad het (sien 
I Johannes 4:9–10).
2:8–10 uit genade is julle gered. God se genade is die bron van 

ons verlossing; geloof is die middel, nie die doel nie. God alleen 
red ons. Verlossing vloei nooit voort uit menslike inspanning nie; 
dit spruit altyd uit God se goedertierenheid. die gawe van God. 
Ons kan niks doen om ons verlossing te verdien nie.
2:14 die middelmuur van skeiding. Hierdie begrip is letterlik 
uit gebeeld deur ’n werklike skeidingsmuur in die tempel, met 
’n waar skuwingsteken dat enige nie-Jood wat dit verder as die 
voor hof van die heidene waag, op die plek met die dood gestraf 
sou word.
2:15 een nuwe mens. In die vroeë jare van die Christendom het 
die Kerk merendeels uit Jode bestaan. Onder die leiding van 
God se Gees het die gelowiges egter ook teenoor nie-Jode begin 
ge tuig (sien Handelinge 10), met die gevolg dat daar kort voor 
lank meer nie-Joodse as Joodse gelowiges was. Namate die twee 
groepe geleer het om saam te werk, het hulle ’n nuwe entiteit 
gevorm – een nuwe mens, die Kerk.

Paulus het die Christene in Éfese verseker dat die “ver-
bor genheid” van God se wil nou bekend is (sien vers 9). 
Die begrip “verborgenheid” het in die Griekse wêreld ver-
wys na geheime kennis wat slegs aan ingewyde lede van 
’n godsdienstige kultus bekend was. Die geheim van die 
Bybelse verborgenheid waarvan Paulus geskryf het, is eg-
ter reeds geopenbaar en toeganklik vir almal.

Paulus verduidelik dat die verborgenheid van God 
se wil aanvanklik verborge was, maar nou geopenbaar 
is: God se langtermynplan vir die hele skepping, en die 
mens dom in die besonder, is “om alle dinge wat in die 
he mele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in 
Christus te verenig” (Ef. 1:10).

Die verborgenheid van God se wil – hoewel steeds ’n 
geheimenis van majesteit en volmaaktheid – is nie meer 
’n geheim nie. God wil die wêreld met Homself versoen 
deur Christus, en Hy wil hê ons moet die goeie nuus vir 
almal vertel wat wil luister.

VERDERE INSIG
Paulus het die woord “verborgenheid” 22 maal in sy brie-
we gebruik: Hier is ’n paar van die treffendste voorbeelde:

 n Romeine 11:25: Gelowiges mag van hierdie verbor gen-
heid weet.

 n Romeine 16:25: Die verborgenheid is reeds geopenbaar.

 n I Korinthiërs 15:51: Paulus ken die verborgenheid en 
deel dit mee.

 n Kolossense 1:26: Die verborgenheid was verborge, 
maar is nou geopenbaar aan die heiliges.

 n Kolossense 1:27: Die verborgenheid is Christus onder 
ons, die hoop van die heerlikheid.

 n Kolossense 2:2: Die verborgenheid is volledig bekend 
aan almal wat God ken.

volgende: Efésiërs 4:1–6

Die verborgenheid van God se wil BESTUDEER DIE BOEK
Efésiërs 1:7–10

EFESIËRS 2:16

BESTUDEER-DIE-BOEK-KASSIES

Hierdie kassies verken die boek se 
belangsrikste temas en leringe, en help  
die leser om te sien hoe elke boek tot die 
Bybel se oorkoepelende boodskap bydra.



EFESIËRS 2:17 

17 En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan 
julle wat ver was en aan die wat naby was;
18  want deur Hom het ons albei die toegang deur een 
Gees tot die Vader.
19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, 
maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van 
God,
20 gebou op die fondament van die apostels en profete, 
terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is,
21 in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ’n 
heilige tempel in die Here,
22 in wie julle ook saam opgebou word tot ’n woning van 
God in die Gees.

Die verborgenheid van die roeping van die heidene. 
Die apostelskap van Paulus.

3 OM hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van 
Christus Jesus vir julle wat heidene is —

2 as julle ten minste gehoor het van die bediening van die 
genade van God wat aan my verleen is vir julle,
3 dat Hy aan my deur ’n openbaring bekend gemaak het 
die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het;
4 waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die ver bor-
gen heid van Christus kan verstaan,

5 wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend ge-
maak is nie soos dit nou aan sy heilige apostels en profete 
geopenbaar is deur die Gees, naamlik
6 dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die 
liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus 
deur die evangelie
7 waarvan ek ’n dienaar geword het, volgens die gawe van 
die genade van God wat aan my gegee is ooreenkoms tig 
die werking van sy krag.
8 Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie ge-
na de gegee om onder die heidene die evangelie van die 
on naspeurlike rykdom van Christus te verkondig,
9 en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskapa is 
van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was 
in God wat alles geskape het deur Jesus Christus,b

10  sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en 
mag te in die hemele die menigvuldige wysheid van God 
be kend gemaak kan word,
11  volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in 
Christus Jesus, onse Here,
12 in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met 
ver troue deur die geloof in Hom.
13 Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my ver-
drukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer.

Gebed van Paulus vir die Efésiërs.
14 OM hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van 
onse Here Jesus Christus,a

15  van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy 
naam ontvang,
16 dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heer lik-
heid om met krag versterk te word deur sy Gees in die 
in nerlike mens,
17 sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, 
julle wat in die liefde gewortel en gegrond is,
18 en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges 
ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte 
en hoogte is,
19 en die liefde van Christus te ken wat die kennis oor tref, 
sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.
20 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat 
ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,
21 aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus 
Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.

3:9 a NU-teks en Meerderheidsteks lui plan/uitvoering.
b NU-teks laat deur Jesus Christus uit.      3:14 a NU-teks 
laat van onse Here Jesus Christus uit.

2:20 die apostels en profete. Die vroeë Kerk was op die onderrig 
en prediking van die apostels gebou. Hulle was die fondament 
van die Kerk, terwyl Christus die hoeksteen is, die oriëntasiepunt 
van die hele bouwerk.
2:21 goed saamgevoeg. Hierdie beeld verwys na die proses in 
die Romeinse boubedryf waardeur arbeiders reusagtige rotsblok-
ke opgestapel en inmekaargepas het totdat hulle volmaak by 
mekaar aangesluit het.
3:5–6 dat die heidene medeerfgename is. In die Ou-Testa men-
tiese tyd het mense nie ’n volledige perspektief op God en sy werk 
gehad nie. Hoewel Génesis in die vooruitsig gestel het dat God sy 
genade ook aan nie-Jode sou skenk (sien Génesis 12:3), het nie-
mand besef dat hulle volkome gelyk sou wees aan die Jode nie.
3:10 menigvuldige wysheid. God se weë is nie net “verborge” nie, 
maar ook menigvuldig. Die owerhede en magte in die he mele – 
waaronder moontlik engele – leer meer omtrent God se wys heid 
deur sy genade in ons te sien werk (sien I Korinthiërs 11:10).

3:17 sodat Christus ... in julle harte kan woon. Christus woon in 
elke gelowige se hart.
3:21 Die doel van die Kerk – Die einddoel van die Kerk is om 
Jesus Christus te eer en te verheerlik. Dit word bereik deur die 
drie doelstellings van die Kerk wat deel vorm van God se plan vir 
die wêreld.
Aanbidding – Deur aanbidding maak die Kerk voortdurend God 
se siening van die werklikheid aan gelowiges en aan die wêreld 
bekend. God is die skepper en onderhouer van die heelal. Hy het 
die wêreld deur Jesus Christus verlos sodat mense wat teen Hom 
in opstand gekom het, gered kan word.
Evangelisasie – Die sendingopdrag in Matthéüs 28 stel dit duide-
lik dat evangelisasie een van die hoofdoelwitte van die Kerk is. 
Die begrip “leer” (werkwoord) dui aan dat dit meer behels as 
die verkondiging van die blye boodskap. Evangelisasie behoort 
ook tot dissipelskap te lei, dit wil sê nuwe gelowiges moet gelei 
– geleer – word om volwassenheid in Christus te bereik. Hierdie 

VOLGELINGE VAN CHRISTUS / ARTIKEL 3

GOD RED ONS DEUR GENADE
EFÉSIËRS 2:1–10

Jesus het gesê: “Ek het julle uitverkies” (Joh. 15:16). 
Christus het jou nie net uitverkies nie; jou verlossing 
is “die gawe van God” (Ef. 2:8) wat jy ontvang het toe 
jy nog “dood was deur die misdade” (Ef. 2:5).

Verlossing is ’n suiwer, onverdiende genadegawe. 
Dit word vrylik geskenk aan almal wat die roeping 
aan vaar om navolgers van Christus te wees.

Navolgers van Christus kan egter nie agteroorsit en 
hulself op die skouer klop oor hul eie heiligheid nie. 
Nee, ons moet Christus en sy voorbeeld aktief navolg. 
Ons “is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot 
goeie werke” (Ef. 2:10). Ons kies om vir God te lewe. 
Ons kies om vir Hom te werk – nie om die gawe van 
ver lossing te verdien nie, maar omdat ons reeds daar-
die genadegawe ontvang het.

vorige: Lukas 9:23
volgende: Filippense 4:8, 9

ONDERWERP-VIR-ONDERWERP-INLIGTING

Verken belangrike leringe en groot waarhede in 
die Bybel deur die kort, toeganklike artikels wat 
deur die teks versprei is. Dié artikels bied ’n 
algemene oorsig oor die hele Bybel en verskaf ’n 
nuttige teologiese en praktiese raamwerk vir die 
begrip van God se Woord as geheel.



Die eenheid van die geloof.

4 EK vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here,  
om te wandel waardig die roeping waarmee julle 

ge roep is,
2 met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lank moe-
digheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra
3 en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te be waar 
deur die band van die vrede.
4 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is 

in een hoop van julle roeping;
5 een Here, een geloof, een doop,
6  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur 
almal en in jullea almal is.
7 Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die 
mate van die gawe van Christus.

4:6 a NU-teks laat julle uit; Meerderheidsteks lui ons.

pro ses herinner aan ouers wat hul kinders grootmaak en hulle in 
elke moontlike opsig koester sodat hulle kan groei. Christus het 
die doop as ’n belangrike element in hierdie proses geïdentifiseer. 
Deur die doop dui gelowiges aan dat hulle saam met Christus 
ge sterf het, begrawe is en opgestaan het, en dat hulle deel wil 
wees van die Kerk.
Opbouing – Efésiërs 4:12 bevestig dat die heiliges opgebou (dit 
wil sê toegerus) moet word om die werk van die Kerk te kan doen, 
naam lik om Christus aan die wêreld te bedien. Dit behels om ge-
lo wiges bewus te maak van alles wat hulle in Christus ontvang het, 
en hoe die gawes van die Gees hulle in staat stel om die liggaam 
van Christus doeltreffend te dien.
4:1 om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep 
is. In die tweede helfte van Efésiërs, soos in talle van Paulus se 
briewe, val die klem op die gedrag wat gelowiges behoort te 
openbaar in die lig van die grondwaarhede en oortuigings wat in 
die eerste helfte onderrig word.
4:2 nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid. Dit is 
die gesindheid wat Jesus gedemonstreer het tydens sy lewe op 
aarde (sien Filippense 2:5–8). Hierdie eienskappe kom nie vanself 
nie; ons moet dit doelbewus aankweek deur ander mense se be-
lange bo ons eie te stel. Die krag van die Gees stel ons in staat om 
dit konsekwent te doen.
4:3 Die Persoon van die Heilige Gees – Baie mense begaan die 
ernstige fout om te dink dat die Heilige Gees een of ander vae 
be ginsel of invloed is. Dit is allermins die geval. Die Heilige Gees 
is net soseer ’n Persoon (’n bewuste individuele wese) soos die 
Vader en die Seun.

1. Die persoonlikheid van die Heilige Gees. Die Bybel verwys 

na die gedagtes (sien Romeine 8:27) en die wil (sien II Ko-
rinthiërs 2:11) van die Gees. Ons lees dikwels in die boek 
Handelinge dat die Gees direk met mense praat. Ge du ren-
de Paulus se tweede sendingreis het die Gees die apos tel 
verbied om ’n sekere sendingveld te besoek (sien Han de-
linge 16:6–7) en hom beveel om na ’n ander sen ding veld te 
reis (sien Handelinge 16:10). God se Gees het ook per soon lik 
met die Christenleiers in die gemeente van Antiochíë ge-
praat en hulle beveel om Paulus en Bárnabas op hul eerste 
sendingreis te stuur (sien Handelinge 13:2).

2. Die Godheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie 
net ’n afsonderlike wese nie; Hy is ook God. Soos God 
die Vader, is Hy ook alomteenwoordig (sien Psalm 139:7). 
Soos die Seun ewig is, het die Heilige Gees van altyd af 
be staan (sien Hebreërs 9:14). Hy word dikwels God ge-
noem in die Bybel (sien Handelinge 5:3–4). Laastens is die 
Heilige Gees die Vader en die Seun se gelyke. Dit blyk dui-
delik tydens Christus se doop (sien Matthéüs 3:16–17), en 
Jesus het ook self daarna verwys voor sy hemelvaart (sien 
Matthéüs 28:19–20).

4:7 is die genade gegee volgens die mate van die gawe van 
Christus. Soos Petrus (sien I Petrus 4:10), het Paulus verkondig dat 
alle Christene oor ’n geestelike gawe of gawes beskik. Die Christus 
wat ten hemele gevaar het, deel hierdie gawes vrymagtig uit met 
die doel om die Kerk op te bou (sien I Korinthiërs 12:11). Die Lig-
gaam van Christus werk soos ’n organisme waarin elke on der deel 
noodsaaklik is om die doel te bereik. Die Liggaam van Christus 
moet gevolglik selfonderhoudend wees en elkeen van sy lede 
op bou sodat hulle goeie werk kan doen (sien I Korinthiërs 12:7).

KERK / ARTIKEL 3

DIE KERK SE DOEL
EFÉSIËRS 2:8–10

Die Kerk is Christus se hande en voete in die wêreld. As 
Christus se Liggaam streef die Kerk na hierdie doelwit 
deur middel van ’n drieledige benadering wat opwaarts, 
in waarts en uitwaarts reik.

Eerstens reik die Liggaam van Christus opwaarts deur 
hul aanbidding van God. Gelowiges se aanbidding is ’n 
ant woord van vertroue in God en ’n uitdrukking van 
dank baar heid vir wat Christus vir hulle gedoen het (sien 
Efésiërs 1:11, 12). Aanbidding is ’n volgehoue offer van 
diens baar heid wat Christene dag en nag, jaar ná jaar aan 
Christus bring. Ons lewe soos God ons gemaak het om 
te lewe: “Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot 
goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan 
wan del” (Ef. 2:10). Die een uur per week in die kerk gebou 
is net ’n breuk deel van ons aanbidding. Aan bid ding sluit 
ook in hoe ons ander mense behandel, ons dag taak, ons 
vrye tyd, ons huis like verpligtinge, en alles wat ons doen 
en sê.

Die Kerk reik inwaarts deur sy werksaamhede op die 
terrein van persoonlike dissipelskap. Gelowiges word 

geroep om gelykvormig aan die beeld van Jesus Chris tus 
te word (sien Romeine 8:29) en om “volmaak in Chris tus  
Jesus” te word (Kol. 1:28). Christene het ’n verant woor-
de lik heid om toe te neem “in die genade en ken nis” van 
Christus (II Pet. 3:18). Sien ook die artikels oor hei lig ma-
king by Levítikus 11:44, 45; Hebreërs 2:11–13; II Thes salo-
ni cense 2:13; Jakobus 1:22–25; Romeine 12:1,  2 en II  Ko-
rin thiërs 2:14 vir meer inligting oor hierdie onder werp. 
Die Kerk bevorder geestelike groei deur verhou dings en 
deur sui wer leerstellige onderrig.

Die Kerk reik uitwaarts deur evangelisasie, dit wil sê 
die verkondiging van Jesus Christus aan mense wat nog 
nie van die liefde van Christus gehoor het nie. Voordat 
Jesus die aarde verlaat het, het Hy sy dissipels sy gesag 
en teen woordigheid belowe (sien Matthéüs 28:18–20). 
Hier die twee sake stel gelowiges in staat om te volhard 
in hul taak om tot aan die einde van die tyd oor die wê-
reld heen dissipels van Jesus Christus te maak.

Dit is onmoontlik (en onwenslik) om enige van hierdie 
fasette in die lewe van ’n gesonde Kerk te verwaarloos. 
God verwag van sy kinders om al bogenoemde drie 
dinge te doen, en dat gelowiges tot sy eer ’n balans 
moet vind tussen hierdie drie aspekte.

vorige: Kolossense 2:18, 19
volgende: I Timótheüs 3:1–7

EFESIËRS 4:7



8 Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het 
Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die 
men se gegee.a
9 Maar dít: Hy het opgevaar — wat beteken dit anders as 
dat Hy ook eersa neergedaal het in die onderste dele van 
die aarde?
10 Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar 
het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan 
bring.
11 En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, 
ander as evangeliste, ander as herders en leraars,
12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot op-
bou ing van die liggaam van Christus,
13  totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof 
en van die kennis van die Seun van God, tot ’n volwasse 
man, tot die mate van die volle grootte van Christus;
14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos 
golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke 
wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur 
sluheid om listiglik tot dwaling te bring;
15 maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles 
sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,
16  uit wie die hele liggaam — goed saamgevoeg en 

saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee 
volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate 
— die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing 
in liefde.

Die Christelike heiligmaking teenoor die bedorwe 
sedes van die heidene.
17 DIT sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer 
moet wandel soos die andera heidene ook wandel in die 
verdwaasdheid van hulle gemoed nie —
18 mense wat verduisterd is in die verstand en ver vreemd 
van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is 
van weë die verharding van hulle hart;
19 wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan 
die ongebondenheid om in hebsug allerhande on rein-
heid te bedrywe.
20 Maar julle het Christus nie so leer ken nie,
21 as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom on-
derrig is soos die waarheid is in Jesus:

4:8 Toe Hy opgevaar het in die hoogte. Paulus haal uit Psalm 68:19 
aan om te skets hoe die Messías opgevaar het, Satan en sy tra-
wante oorwin het, en geestelike gawes onder sy volgelinge 
uit gedeel het.
4:11 apostels  ... profete  ... evangeliste  ... herders en leraars. 
Apostels, oftewel gevolmagtigde gesante of ambassadeurs, ver-
wys hier in die streng sin van die woord na diegene wat Christus 
ná sy opstanding gesien het en spesiaal deur Hom ge kies is om 
as ooggetuies ander van Hom te vertel. Profete het open barings 
van God ontvang en dit bekendgemaak. Hulle het bekend ge maak 
wat God in die toekoms sou doen, en God se wil wat reeds in die 
Skrif vasgelê is, uitgelê en eietyds toegepas. Evange liste het ’n 
belangrike rol gespeel om mense na die Lig gaam van Chris tus 
te lei. Pastors tree as herders op. Hulle voed, koes ter, ver sorg en 

beskerm die lede van die Liggaam. Volgens die Griekse grond-
teks se punktuasie hou die take van leraar en herder met mekaar 
verband.
4:12–13 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot op
bouing van die liggaam van Christus. Hier is sprake van drie 
sta diums van groei. Dit is die leiers se verantwoordelikheid om 
ge lowiges toe te rus. Die behoorlik toegeruste heiliges is ver-
ant woordelik vir die bediening, en deur die bediening word die 
lig gaam opgebou. Die einddoel is volwassenheid, waarheid en 
liefde.
4:16 elke lid ... elke afsonderlike deel. Al die lede van die lig gaam 
is ewe belangrik (sien I Korinthiërs 12:14–27). Enigiets wat ge lo-
wiges en die kerk opbou, dien tot stigting.

4:8 a Psalm 68:19      4:9 a NU-teks laat eers uit.
4:17 a NU-teks laat die ander uit.

Die dinge wat Christene verenig, behoort swaarder te 
weeg as die dinge wat hulle verdeel. Christene verskil 
dik wels oor die organisasie binne die Kerk, aan bid dings-
rituele en minder belangrike teologiese kwessies. Paulus 
het egter by die Efésiërs gepleit om so op te tree dat 
hul le hul roeping in Christus waardig sou wees. Voordat 
hy die dinge beskryf het wat die Kerk verenig het, het 
hy met hulle gepraat oor die gesindheid wat hulle moes 
aan kweek, naamlik nederigheid. Hulle moes nederig, sag-
moe dig en lankmoedig wees en mekaar in liefde ver dra. 
Son der nederigheid kan daar nie eenheid wees nie. Ne-
de rige mense is in staat om die dinge wat hulle ver enig, 
te herken en te erken.

In verse 4–6 het Paulus alles opgenoem wat die Kerk 
verenig:

 n Die Kerk is een liggaam. Denominasionele etikette be-
paal nie die liggaam nie. Die liggaam bestaan uit almal 
wat hul vertroue in Christus vestig.

 n Die Kerk het een Gees. Paulus het aan die Efésiërs ge-
skryf dat God hulle met die Heilige Gees verseël het toe 
hulle tot geloof gekom het (sien Efésiërs 1:13).

 n Die Kerk het een hoop. Paulus het hierdie hoop be-
skryf as die roeping tot ’n groter erfdeel, synde kinders 
van God (sien Efésiërs 1:18). Hoewel die Efésiërs tevore 
son der hoop was (sien Efésiërs 2:12), het hulle nou in 
Christus hoop gehad.

 n Die Kerk het een Here in Jesus, een geloof deur hul  
ver troue in Hom, en een doop, met verwysing na die 
doop met die Gees (sien I Korinthiërs 12:13), die water-
doop, of albei.

 n Die Kerk word verenig deur een God.

Al hierdie faktore werk saam om die Kerk te verenig en al 
die lede as een liggaam saam te voeg.

VERDERE INSIG
Die Bybel bevat talle verse waarin die Kerk – die gelo wi ges 
– aangemoedig word om hul eenheid in Jesus Christus 
te demonstreer. Sien byvoorbeeld Romeine  12:16; I  Ko-
rin thiërs 1:10; Efésiërs 4:11–13; Kolossense 3:13, 14; 
I  Petrus  3:8 en I Johannes 4:12.

vorige: Efésiërs 1:7–10
volgende: Efésiërs 6:10–20

Die Kerk is een Liggaam van Christus
BESTUDEER DIE BOEK

Efésiërs 4:1–6

EFESIËRS 4:8

VERTALERSNOTAS

Die vertalersnotas bevat belangrike teksverklarings, 
alternatiewe vertalings en bewysplase en toon aan 
uit watter manuskripbronne vertalings afkomstig is. 
Hier word ook verwys na soortgelyke of dieselfde 
woorde wat elders in die Bybel voorkom.



22 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue 
mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die ver-
leiding te gronde gaan,
23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle 
ge moed
24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God 
geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
25 Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen 
met sy naaste,a want ons is mekaar se lede.
26 Word toornig en moenie sondig nie;a laat die son nie 
ondergaan oor julle toorn nie;
27 en gee aan die duiwel geen plek nie.
28 Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom 
liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat 
hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het.
29 Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, 
maar net ’n woord wat goed is vir die nodige stigting, so-
dat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.
30 En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie 
julle verseël is tot die dag van verlossing.
31 Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en las-
tering moet van julle verwyder word, saam met alle 
boos heid.
32 Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor me-
kaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle ver-
gewe het.

5 WEES dan navolgers van God soos geliefde kinders;
2 en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad 

het en Hom vir ons oorgegee het as ’n gawe en offer aan 
God tot ’n lieflike geur.
3  Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug 
moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die 
heiliges betaam;
4 ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat 
nie pas nie, maar liewer danksegging.
5 Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onrei-
ne of gierigaard, wat ’n afgodedienaar is, ’n erfdeel het in 
die koninkryk van Christus en van God nie.
6  Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want 
daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die 
ongehoorsaamheid.
7 Wees dan nie hulle deelgenote nie.
8 Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig 
in die Here — wandel soos kinders van die lig.
9 Want die vrug van die Geesa bestaan in alle goedheid en 
geregtigheid en waarheid.
10 En beproef wat die Here welbehaaglik is;
11 en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van 
die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.
12  Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is 
skan delik selfs om te noem.
13 Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word 
openbaar; want alles wat openbaar word, is lig.

4:22–24 dat julle ... die oue mens moet aflê. Paulus vergelyk die 
Christelike lewe met iemand wat die vuil klere van ’n sondige 
verlede uittrek en die skoon kleed van Christus se geregtigheid 
aantrek.
4:30 die Heilige Gees van God. Ons mag nooit die Heilige Gees 
wegstoot, ignoreer of verwerp nie. As ons onthou dat die Een wat 
in ons woon, God se eie Gees is, sal ons baie versigtiger wees wat 

ons dink, lees, kyk, sê en doen.
5:1 navolgers van God. Gelowiges moet God se voorbeeld na-
volg. Hy het ons liefgehad toe ons nog sy vyande was.
5:12 in die geheim. Hierdie vers verbied Christene om hulle op 
te hou met die duistere praktyke van die sonde. Hierdie prak tyke 
– hoe dit ook al in elke tyd manifesteer – is duister omdat die lig 
van die evangelie dit nog nie binnegedring en gereinig het nie.

MENSE / ARTIKEL 4

ONS OPTREDE TEENOOR ANDER WYS 
HOE ONS GOD SIEN
EFÉSIËRS 4:25–32

Hoe weet ’n mens of jy dol is oor ’n sekere kossoort? 
Jy eet dit.

Hoe weet jy of jy versot is op ’n boek? Jy lees dit 
oor en oor.

Hoe weet jy of jy God liefhet? Jou woorde en dade 
wys dat jy vir ander mense omgee.

God het sy liefde aan ons betoon deur met ons te 
kom mu nikeer, ons te lei, na ons uit te reik, ons te red 
en met ons te wees. Emmánuel, een van Christus se 
Name, be te ken “God met ons” (sien Jesaja 7:14; Matt. 
1:23). God het ons lief deur met ons te wees en vir 
ons om te gee, en dit is hoe Hy wil hê ons ander 
mense moet liefhê.

Daarom is Efésiërs 4:25–32 nie ’n lys reëls nie, maar 
’n lys maniere om liefde aan ander te betoon. Aan-
gesien lief de verband hou met ons optrede teenoor 
ander, het God seker gemaak dat ons weet hoe om 
mense met lief de te behandel.

God het aanwysings oor hoe om teenoor mekaar 
op te tree by die wet ingesluit (sien Levítikus 19), en 
het dit ook deur die verhale van die Ou-Tes ta men tie se 
ge lo wiges geopenbaar. En toe Hy as Jesus op aarde 
geleef het, het Hy ’n volmaakte voorbeeld ge gee van 
hoe om men se lief te hê. Ons moet al ons tyd, ener-
gie en passie daar aan wy om liefde te be toon aan 
die gene wat dit no dig het – en dit sluit alle men se 
in. Jesus het siekes ge nees, dooies op ge wek en me-
laat ses gereinig, maar Hy het ook die ge bro ke nes op-
ge hef en dié wat verag is se waar digheid her stel. Hy 
het kindertjies met ope arms ver welkom en die uit ge-
worpenes van die samelewing aangeraak.

Jesus het selfs gesê ons liefde vir God sal op die 
oor deels dag geopenbaar word deur die liefde wat 
ons aan die gene in nood betoon het en wat ons ge-
doen het om hulle te help (sien Matthéüs 25:31–46). 
Hy het ons ge leer om ons vyande lief te hê (sien 
Mat théüs 5:43–48). Jakobus het dit so gestel: “Reine 
en onbesmette gods diens voor God en die Vader is 
dít: om wese en we du wees in hulle verdrukking te 
be soek en jou vlek ke loos te bewaar van die wêreld” 
(Jak. 1:27).

Begin met Efésiërs 4:25–32 en Kolossense 3:12–16, 
en beklee jou vandag met liefde vir jou medemens.

vorige: Matthéüs 22:36–40
volgende: I Thessalonicense 1:1–10

4:25 a Sagaría 8:16      4:26 a Psalm 4:5      
5:9 a NU-teks lui lig.

EFESIËRS 5:13



Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 
enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van 

siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar  
van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

– HEBREËRS 4:12

Elke woord van God is gelouter;  
Hy is ’n skild vir die wat by Hom skuil.

– SPREUKE 30:5
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