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Maarn



Efeze 2
4 Maar God, rijk zijnde in ontferming 
vanwege zijn grote liefde 
waarmee Hij ons liefheeft,



Efeze 2
5 ook ons, doden zijnde voor de misstappen, 
maakte Hij ons levend, 
samen met de Christus 
(in genade zijn jullie geredden), 

= tijdloos feit



Efeze 2
6 en Hij wekte ons samen op 
en deed ons samen zitten 
te midden van de hemelsen
in Christus Jezus,

voorzegd van Christus in (o.a.) Psalm 110:1
de ekklesia is daar verborgen!



Efeze 2
7 om te betonen in de komende aeonen
de overtreffende rijkdom 
van zijn genade 
in goedgunstigheid over ons 
in Christus Jezus.

= de aeonische heerlijkheid voor de gelovigen
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Efeze 2
8 Want in genade zijn jullie geredden, 
door geloof en dat niet vanuit jullie zelf: 
Gods naderingsgeschenk is het, 

'om niet'
wij waren vervreemd en vijandig



Efeze 2
8 Want in genade zijn jullie geredden,
door geloof en dat niet vanuit jullie zelf: 
Gods naderingsgeschenk is het, 

> geredden door geloof



Efeze 2
8 Want in genade zijn jullie geredden,
door geloof en dat niet vanuit jullie zelf:
Gods naderingsgeschenk is het, 

door geloof nadert God tot ons 
en wij tot Hem

het is 100% geschenk!



Efeze 2
9 niet vanuit werken, 
opdat niemand zich zou beroemen. 



Efeze 2
10 Want wij zijn maaksel van Hem, 
die geschapen worden in Christus Jezus 
[met het oog] op goede werken 
die de God van tevoren gereedmaakt, 
opdat we daarin zouden wandelen. 

onze goede werken zijn GODS prestatie! 
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