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Zoetermeer



de vorige keer gezien en besproken...



Kolosse 2

19 ... en zich niet houdt
aan het Hoofd, 

van waaruit het gehele lichaam
door contacten en banden 

wordt voorzien
en verenigd wordend, 

groeiend in de groei van God. 

1. het Hoofd (=Christus boven) 
voorziet het gehele lichaam



Kolosse 2

19 ... en zich niet houdt
aan het hoofd, 

van waaruit het gehele lichaam 
door contacten en banden

wordt voorzien 
en verenigd wordend, 

groeiend in de groei van God. 

2. dat doet hij "door contacten en 
banden" = door individuele 

connecties en samenkomsten;



Kolosse 2

19 ... en zich niet houdt
aan het hoofd, 

van waaruit het gehele lichaam 
door contacten en banden 

wordt voorzien 
en verenigd wordend, 

groeiend in de groei van God. 

3. zó wordt het lichaam ook 
"verenigd" = tot een netwerk 

gesmeed; 



Kolosse 2

19 ... en zich niet houdt
aan het hoofd, 

van waaruit het gehele lichaam 
door contacten en banden 

wordt voorzien 
en verenigd wordend, 

groeiend in de groei van God. 

4. en "door contacten en banden" 
vindt ook de (Goddelijke) groei 

plaats;





Efeze 4

11 En hij heeft gegeven 
zowel de apostelen als de profeten, 

zowel de evangelisten, de herders en leraars,

verwijst naar vers 10:
Hij die afdaalde, hij is het ook 
die opvoer boven alles van de hemelen, 
opdat hij het al tot volheid zou brengen.



Efeze 4

in 2:20:
"het fundament van de apostelen en profeten"

▪ fundament > de begintijd
▪ apostelen > afgevaardigd door Christus zelf
▪ profetie > "zal afgedaan hebben" (1Kor.13:8)  

11 En hij heeft gegeven
zowel de apostelen als de profeten, 

zowel de evangelisten, de herders en leraars,



Efeze 4

= functie-omschrijvingen van 
de apostelen en profeten in de 
totstandkoming van het 'NT'

11 En hij heeft gegeven 
zowel de apostelen als de profeten, 

zowel de evangelisten, de herders en leraars,



Efeze 4

12 om de toebereiding van de heiligen, 
tot werk van bediening, 

tot opbouw van het lichaam van Christus,

doelstellingen van genoemde gaven:
1. toebereiding (> voorbereiding);
2. opbouw (> fundamentlegging).



Efeze 4

13 totdat wij allen 
de eenheid van het geloof zouden bereiken 

en van het besef van de Zoon van God, 
tot een volwassen man, 
tot een maat van statuur 

van de volheid van Christus.

de genoemde gaven van 
:11 zouden tijdelijk zijn



Efeze 4

13 totdat wij allen
de eenheid van het geloof zouden bereiken 

en van het besef van de Zoon van God, 
tot een volwassen man, 
tot een maat van statuur 

van de volheid van Christus.

niet langer gefragmenteerd maar één geheel
1Kor.13:9



Efeze 4

13 totdat wij allen 
de eenheid van het geloof zouden bereiken

en van het besef van de Zoon van God, 
tot een volwassen man, 
tot een maat van statuur 

van de volheid van Christus.

= wat de Zoon van God weet/beseft, 
zal dan geopenbaard zijn



Efeze 4

13 totdat wij allen 
de eenheid van het geloof zouden bereiken

en van het besef van de Zoon van God,
tot een volwassen man, 
tot een maat van statuur 

van de volheid van Christus.

"wij allen" - een volwassen man
= het lichaam als collectief



Efeze 4

13 totdat wij allen 
de eenheid van het geloof zouden bereiken

en van het besef van de Zoon van God,
tot een volwassen man, 
tot een maat van statuur 

van de volheid van Christus.

volwassen, volgroeid, volheid 



Efeze 4

14 Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn, 
op en neer golvende 

en rondgedragen wordend 
in elke wind van leer, 

in de willekeur van de mensen...

de ekklesia als geheel volwassen:
• geen noodzaak meer om onmondig te zijn;
• of om heen en weer geslingerd te worden;
• het Woord is compleet (Kol.1:25)!



Efeze 4

14 ... en rondgedragen wordend 
in elke wind van leer,

in de willekeur van de mensen, 
in sluwheid, met het oog op 

de methodiek van de dwaling. 

de gaven van vers 11 niet meer present:
• hun werk is afgerond, het Woord compleet
• maar "wind van leer", "sluwheid" en 

methodische dwaling zal er des te meer zijn!



Efeze 4

15 Maar waarheid betrachtend
in liefde,

zouden wij in dit al, 
groeien tot hem, 

die het Hoofd is, Christus, 

nl. de waarheid van het complete Woord
"waarheid" hoeft niet verdedigd te worden

maar geopenbaard



Efeze 4

15 Maar waarheid betrachtend
in liefde, 

zouden wij in dit al, 
groeien tot hem, 

die het Hoofd is, Christus, 

= met elkaar



Efeze 4

15 Maar waarheid betrachtend 
in liefde, 

zouden wij in dit al, 
groeien tot hem, 

die het Hoofd is, Christus,

= te midden van "elke wind van 
leer" en 'methodische dwaling' 



Efeze 4

15 Maar waarheid betrachtend 
in liefde, 

zouden wij in dit al, 
groeien tot hem, 

die het Hoofd is, Christus, 

= individuele groei
vs. collectieve volwassenheid 



Efeze 4

15 Maar waarheid betrachtend 
in liefde, 

zouden wij in dit al, 
groeien tot hem,

die het Hoofd is, Christus, 

= beseffend onze eenheid met hem



Efeze 4

16 vanuit wie, heel het lichaam, 
samenbindend en verenigd wordend, 

door elk contact van bijdrage, 
naar inwerking in maat 

van een ieders deel, 
de groei van het lichaam oplevert, 
tot opbouw van zichzelf, in liefde.

= via Hem (het Hoofd > zijn Woord) 
worden onderlinge verbanden gelegd
> Kol.2:19 



Efeze 4

16 vanuit wie, heel het lichaam, 
samenbindend en verenigd wordend, 

door elk contact van bijdrage, 
naar inwerking in maat 

van een ieders deel, 
de groei van het lichaam oplevert, 
tot opbouw van zichzelf, in liefde.

> afgeleid van 'samen-stappen' (Kol.2:19)
> samen op weg



Efeze 4

16 vanuit wie, heel het lichaam, 
samenbindend en verenigd wordend,

door elk contact van bijdrage, 
naar inwerking in maat 

van een ieders deel,
de groei van het lichaam oplevert, 
tot opbouw van zichzelf, in liefde.

ieder contact zorgt voor 
wederzijdse bijdragen



Efeze 4

16 vanuit wie, heel het lichaam, 
samenbindend en verenigd wordend,

door elk contact van bijdrage, 
naar inwerking in maat

van een ieders deel, 
de groei van het lichaam oplevert, 
tot opbouw van zichzelf, in liefde.

de bijdragen zijn "in maat": 
• geproportioneerd
• de juiste hoeveelheid
• Hij weet wat nodig is!



Efeze 4

16 vanuit wie, heel het lichaam, 
samenbindend en verenigd wordend,

door elk contact van bijdrage, 
naar inwerking in maat 

van een ieders deel, 
de groei van het lichaam oplevert, 
tot opbouw van zichzelf, in liefde.

hoe vindt groei plaats?
kwantitatief/ kwalitatief 

door contacten en banden!



Efeze 4

16 vanuit wie, heel het lichaam, 
samenbindend en verenigd wordend,

door elk contact van bijdrage, 
naar inwerking in maat 

van een ieders deel, 
de groei van het lichaam oplevert,
tot opbouw van zichzelf, in liefde.

Gods werk vandaag:
de opbouw van het lichaam

door een organisch netwerk


