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IJsbreker 

Waar denk je aan bij het woord ‘licht’? In je persoonlijk leven, in de gemeente en in de 

wereld waarin we leven? 

 

Lees Efeze 5:1-20 goed door. Lees zo nodig ook de aantekeningen op de achterkant van de 

hand-out. 

 

Verkennen 

1. Wat zijn volgens jou, behalve ‘licht’, nog meer 

kernwoorden in dit gedeelte? 

2. Paulus gebruikt in dit gedeelte veel 

tegenstellingen. Welke zie je? Wat wil hij met deze 

tegenstellingen duidelijk maken? 

 

De bespreking richt zich verder vooral op vers 6-13 

 

Verklaren 

3. Wat zijn ‘werken van de duisternis’? Waar denk je dan aan? Zie ook vers 3-5. 

4. Waar denk je aan bij de ‘vrucht van de Geest’ (vers 9). Noem niet alleen abstracte 

begrippen, maar geef concrete voorbeelden. 

5. Als het licht van God schijnt, wordt de zonde ontmaskerd. Hoe werkt dat, volgens jou? 

(Zie eventueel ook de aantekeningen bij vers 13-14 op de achterkant.) 

6. Vat de boodschap van Paulus in dit gedeelte eens in eigen woorden samen. 

 

Verwerken 

7. ‘U bent licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ We mogen steeds meer 

worden wie we in Christus zijn. Hoe kunnen we daar mee bezig zijn? Waar zie je kansen 

en waar bedreigingen? 

8. Waar zie je kansen voor de gemeente om samen meer naar het licht toe te groeien? 

9. Schrijf voor jezelf eens op waar je de komende tijd om wilt bidden en aan wilt werken als 

het gaat over ‘wandelen als kinderen van het licht’ (levensheiliging).  

Kerntekst 

… u was voorheen duisternis, 

maar nu bent u licht in de 

Heere; wandel als kinderen van 

het licht … 

[Efeze 5:8 HSV] 



AANTEKENINGEN (bij NBG51) Met toestemming overgenomen uit 

 een bijbelstudie van Jelmer Woudstra 
 

1-2  ‘Navolgers’, letterlijk mimētai. Het woord komt uit de toneelwereld. De belangrijkste 
leertechniek voor een toneelspeler was het nabootsen van zijn grote voorgangers. God volgen is 
natuurlijk geen toneel, maar we worden wel opgeroepen Hem te imiteren. 
3-5  ‘Hoererij’, in het Grieks porneia. Betekent: alle vormen van buitenechtelijke geslachts-
gemeenschap. Dus niet alleen onze definitie van hoererij, noch van porno, maar ook seksuele 
gemeenschap voor het huwelijk, buiten het huwelijk, incest, enz. 
‘Zelfs geen sprake zijn’ kan verschillende dingen betekenen. a) De genoemde zonden mogen niet 
besproken worden omdat woorden over zonde de daad dichterbij brengen. b) De gemeente mag 
geen enkele aanleiding geven voor roddel of beschuldiging door de wereld. c) Gelovigen mogen niet 
heimelijk vermaak scheppen in de genoemde zonden. In alle gevallen betekent het dat gelovigen 
zich heel ver van zonde moeten houden! 
‘Geen geval... erfdeel’ geeft een groot gewicht aan de aansporingen! 
6-7 ‘Drogredenen’, letterlijk: lege woorden. De waarschuwing kan geïnterpreteerd worden als 
“Hoe kan men nu binnen de gemeente allerlei zaken goedpraten waarover in de wereld juist Gods 
toorn zal komen? Dat is toch holle praat!”1 
In 'Doet dan niet met hen 'mede' gebruikt Paulus een term uit de zakenwereld: weest geen 
vennoten met zulke zondaren. Met zulke zakenpartners leid je een eeuwig verlies! 
8-10 Paulus heeft het leven in zonde tegen het leven in rechtvaardigheid al vergeleken met dood 
en opstanding, vreemdelingenschap en burgerschap, oude kleren en nieuwe kleren. Nu gebruikt hij 
de tegenstelling licht en duisternis. Gelovigen waren niet alleen in de duisternis, ze waren duisternis. 
Nu zijn ze licht, maar alleen door verbinding met Jezus. 
‘Wandelt’ is een gebiedende wijs. De levensstijl moet nu de verandering van duisternis naar licht 
weerspiegelen. 
Bij ‘goedheid en gerechtigheid en waarheid’ moet mogelijk gedacht worden aan Micha 6:8. 
De eerste zorg van christenen is te doen wat de Heer behaagt. 
11-12  ‘Ontmaskeren’ heeft de inhoud van ‘aan de kaak stellen, bestraffen, afkeuren’. 
‘Schandelijk om te noemen’. Paulus spreekt soms openlijk over de verschrikkelijke werken van de 
duisternis, maar blijkbaar zijn er grenzen. Hij kan weer op het oog hebben dat de gelovigen niet 
terug moeten vallen door openlijk over zonde te spreken. 
13-14  Als zonde aan de dag komt, dan wordt de zonde een stuk minder aantrekkelijk! Het licht 
toont de ware aard van de duisternis. 
‘Daarom heet het’ doet vermoeden dat het daaropvolgende citaat bekend is. Het is echter niet 
precies duidelijk waar het vandaag komt. Niet het OT, mogelijk een bekende hymne. 
15-17  ‘Dus’ maakt duidelijk dat deze verzen een conclusie vormen. Op basis van het voorafgaande 
blijkt hoe belangrijk het is om nauwkeurig toe te zien dat gelovigen leven als kinderen van het licht. 
‘Ten nutte makende’ betekent letterlijk ‘opkopen, alles uit de markt nemen, de concurrent een slag 
vóór zijn’. Statenvertaling: ‘uitkopen’. 
‘De wil des Heren’ valt samen met wijsheid. Er moet naar gezocht worden, gelovigen kennen het niet 
automatisch en lopen altijd gevaar om de tegenovergestelde richting in te slaan. Daarom moet er 
gezocht blijven worden naar de wil van God. 
18-20  Als je je bedrinkt, geef je de controle als het ware aan de wijn. De gebiedende wijs 
daarentegen is ‘wordt vervuld met de Geest’. Dit staat in de passieve vorm, de vervulling met de 
Geest komt van God. Maar wij moeten ons wel steeds weer laten leiden. 
Na de gebiedende wijs ‘wordt vervuld’ komen er vier deelwoorden. Dus: wordt vervuld, 1) Sprekend, 
2) Zingend, 3) Jubelend (lett.: Psalmend), 4) Dankend. Het zijn de uitingen van het vervuld zijn met 
de Geest. Sprekend, zingend en psalmend zijn duidelijk tegengesteld aan het taalgebruik in vers 4. 

 
1  dr. L. Floor, Efeziërs: één in Christus [Commentaar Nieuwe Testament], Kampen 1995, ISBN 90 242 6244 5 


