
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  

 

 

Dit seizoen lezen we de brief van 
Paulus aan de Efeziërs. Paulus roept 
ons op om te leven uit Jezus 
Christus, de Bron. Wat bedoelt hij 
hier mee? Vraag het gerust aan je 
ouders of degene die nu naast je zit! 

Ik ben Paulus. Ik ben geboren in Tarsus, een 
havenstad in Klein-Azië (Turkije). Mijn 

vader was een Farizeeër. Ik kreeg les van de Jood 
Gamaliël en heb geleerd tenten te maken. 

Vroeger haatte ik de volgelingen van Jezus en 
was ik uit op hun ondergang. Maar op weg naar 
Damascus heeft God mij op een bijzonder manier 

aangeraakt. Mijn verhaal lees je in 
Handelingen 9. 

Paulus schreef flink wat brieven, ook toen hij 
gevangen zat. De brief aan Efeze, in Paulus’ 
dagen een belangrijke stad, is best een 
moeilijke brief. Als je je bedenkt dat er toen, 
net als nu, meerdere christelijke gemeenten 
waren die op hun eigen manier het geloof 
vorm gaven, helpt dat om de brief beter te 
begrijpen. In Efeze staat centraal dat Jezus 
Christus het middelpunt is voor alle 
gelovigen; dat delen zij samen. Het is 
belangrijk om samen één te blijven zonder 
ruzie maar met liefde, voor Jezus en voor 
elkaar. Leven uit de Bon – zondag 26 september 2021 - Groei 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om thuis over door te praten 
 Wat vond je mooi tijdens de dienst? 
 Wat vond je moeilijk of begreep je niet? 
 Zou je voor iets dat je gehoord hebt in de dienst willen bidden? 
 Samen zingen of luisteren op Youtube: Opwekking 194, Opwekking 459, 

Breng ons samen (Sela), Dit is mijn hand en dat mijn voet (Hemelhoog 
110), Psalm 92 (bijv. van Psalmen voor nu). 

 

In Efeze 4 gaat het over eenheid. 
Iedereen is verschillend, toch 
kunnen / moeten we één zijn. 
Met welk voorbeeld maakt 
Paulus dit duidelijk? 

Los de rebus op en ontdek wat Paulus ons zegt! 

Christus! 

Oplossing: ________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 


