
Christus en de gemeente
Efeziërs 1: 15-23



Zodat je weet...

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over 
uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde 
voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk 
voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge 
de God van onze Heer Jezus Christus, de 
vader van alle luister, u een geest van inzicht 
schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem 
zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, 
zodat u zult zien ... 

 Efeziërs 1:15-18B NBV



Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien ..... 
hoe overweldigend groot de krachtige werking van 
Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was 
ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit 
de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan 
zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en 
heersers, alle machten en krachten en elke naam die 
genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook 
in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten 
gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor 
de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die 
alles in allen vervult

. Efeziërs 1:18-23NBV



Hoofd boven al wat is

 Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit 
mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus 
de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn 
besluit om alles in de hemel en op aarde onder één 
hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Efeziërs 1:9-10 
NBV

 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als 
hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn 
lichaam is, de volheid van hem die alles in allen 
vervult. Efeziërs 1: 22-23 NBV.
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Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en 
hem als hoofd over alles aangesteld, voor de 
kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem 
die alles in allen vervult. Efeziërs 1: 22-23 NBV.
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