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Efeze 5:1,2



Efeze 5

1 Wordt dan navolgers van God, 
als geliefde kinderen,

het veronderstelt dat we weten wie God is
en hoe Hij handelt:
▪ het voorgaande onderwijs in de brief
▪ 4:32: genade bewijzend i.p.v. veroordelend 



Efeze 5

1 Wordt dan navolgers van God, 
als geliefde kinderen,

▪ een kind weet zich geliefd 
(agapé = onvoorwaardelijk)

▪ elk vaderschap is vernoemd naar het 
Vaderschap van God (Ef.3:15)

▪ kinderen volgen niet primair instructies, 
maar voorbeeld van vader en moeder



Efeze 5

2 en wandelt in liefde, 
zoals ook Christus ons liefheeft...

AGAPÉ, onderscheiden van
▪ EROS = lichamelijke aantrekkingskracht 

> erotiek 
▪ PHILEO = aantrekkingskracht op basis van 

eigenschappen van iets of iemand
> filatroop, filatelist, bibliofiel, anglofiel, etc.



Efeze 5

2 en wandelt in liefde, 
zoals ook Christus ons liefheeft...

AGAPÉ = liefde 'om niet' (onvoorwaardelijk)
# lief vinden vs. liefhebben
▪ agapé = geen gevoel - een daad!
▪ 5:33: 

...laat ieder de eigen vrouw zo liefhebben 
als zichzelf opdat de vrouw 
de man zou vrezen... 
(zie ook 5:25,28)



Efeze 5

2 en wandelt in liefde, 
zoals ook Christus ons liefheeft...

2Korinthe 5:14
Want de liefde van Christus dringt ons, 
oordelende dat één voor allen stierf, 
dus stierven allen. 



Efeze 5

2 en wandelt in liefde, 
zoals ook Christus ons liefheeft...

2Korinthe 5:14
Want de liefde van Christus dringt ons, 
oordelende dat één voor allen stierf, 
dus stierven allen.

Efeze 3:19
... en te kennen de liefde van Christus, 
die de kennis overtreft...



Efeze 5

2 ... en zichzelf heeft overgeleverd 
ten behoeve van ons, 
als offergave en slachtoffer aan God, 
tot een welriekende geur.

slachting => het kruis 



Efeze 5

2 ... en zichzelf heeft overgeleverd 
ten behoeve van ons, 
als offergave en slachtoffer aan God, 
tot een welriekende geur.

slachting => het kruis
offer => verhoging & verrijzenis 



Efeze 5

2 ... en zichzelf heeft overgeleverd 
ten behoeve van ons, 
als offergave en slachtoffer aan God, 
tot een welriekende geur.

de geur van (opstandings)leven!
Eén stierf voor allen...

om allen HET LEVEN te geven! 
(1Kor.15:22)


