
Zodat Christus door uw 
geloof kan gaanwonen in 
uw hart
Efeziërs 3:14-21



Paulus bidt

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die 

de vader is van elke gemeenschap in de 

hemelsferen en op aarde.

 Efeziërs 3:14 NBV



Daarom ....

 Zo bent u dus geen vreemdelingen of 
gasten meer, maar burgers, net als de 
heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd 
op het fundament van de apostelen en 
profeten, met Christus Jezus zelf als de 
hoeksteen.  Vanuit hem groeit het hele 
gebouw, steen voor steen, uit tot een 
tempel die gewijd is aan hem, de Heer,  in 
wie ook u samen opgebouwd wordt tot een 
plaats waar God woont door zijn Geest. (Ef. 

2:19-22 NBV)



God wil bij ons wonen

 De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij 
maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. 
Ex. 25:8 NBV

 ‘Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in 
jouw midden wonen – spreekt de HEER. Er 
komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen 
aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, 
Sion, zal ik wonen.’ Zach. 2:14-15 NBV

 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 
hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn 
en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Openb. 
21:3 NBV



Het gebed van Paulus

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw 
innerlijke wezen kracht en sterkte schenken 
door zijn Geest,

zodat door uw geloof Christus kan gaan 
wonen in uw hart, 

en u geworteld en gegrondvest blijft in de 
liefde.

 Openb. 21:3 NBV



Het gebed van Paulus

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen,

ja de liefde van Christus kennen die alle 
kennis te boven gaat, opdat u zult 
volstromen met Gods volkomenheid.

 Efeziërs 3: 18-19 NBV



Paulus verheerlijkt God

Aan Hem die door de kracht die in ons 
werkt bij machte is oneindig veel meer te 
doen dan wij vragen of denken, aan Hem 
komt de eer toe, in de kerk en in Christus 
Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 
eeuwigheid. Amen.

 Efeziërs 3:20-21 NBV.


