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Sta jij klaar? Ben jij voorbereid? 

Efeze hoofdstuk 4 => 

4:1-2=>Loop een waardige wandel! Een wandel in nederigheid, 

zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid! Gefundeerd en 

gebouwd op de liefde van Christus, onze Rots van behoud! 

4:3-7=>Één lichaam, één Geest, één Heere, één geloof, één doop, één 

God en Vader van allen! Die is boven allen, door allen en in u allen!!! 

=>Niet alleen in jou! Maar in alle christenen, in alle broeders en 

zusters in de gemeente! Alle gemeenteleden worden samen 

aangesproken! 

4:13=>Totdat wij komen tot… =>Dit betekent voor mij o.a. dat niet 

elke broeder en/of zuster op precies hetzelfde moment komt tot…maar 

dat het wel Gods ultieme bedoeling is, dat iedereen op een bepaald 

moment komt tot.. 

=>Wees dus niet hoogmoedig, teleurgesteld, verdrietig of boos, 

wanneer niet iedereen op hetzelfde moment en op dezelfde manier 

groeit in het geloofsleven! 

=>Geef elkaar de tijd en de ruimte om te groeien, door te 

ontwikkelen, te leren, te ervaren, te ontdekken, te veranderen 

en te komen tot….! 

=>Het hangt niet van jou persoonlijk af! Het draait niet om jouw 

tempo! God heeft de leiding en Hij begeleidt elke christen op het 

tempo, dat past bij de specifieke christen!                                             

=>Komen tot de eenheid van het geloof!                                                 

=>Misschien is het essentieel en noodzakelijk om te beseffen dat je 

elkaar niet moet afmatten, frustreren, ontmoedigen, verplichten, 

dwingen om in hetzelfde tempo te groeien en te veranderen. Stop met 

het vergelijken!  

=>God heeft een plan!                                                                          

=>God heeft een plan met jou!                                                                

=>God heeft een plan met mij!                                                                

=>God heeft een plan met ons! 

Laat los om over te nemen van God. Hij is machtig om Zijn 

eigen plan uit te voeren op Zijn eigen tijd! 

Ben jij klaar? 
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Sta jij gereed? 

Wanneer Christus nu komt om jou, om ons op te halen!!!! 

Of laat jij het er op aankomen, zoals de vijf dwaze maagden en 

heb je niet voldoende olie in jouw lamp zitten? (Matth.25:1-13)                          

Zorg dat jij bent zoals de vijf wijze maagden, die wel genoeg olie 

in hun lamp hadden zitten toen de bruidegom aankwam! 

“Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet 

waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Matth.25:13) 

4:14-15=>Dit is onze opdracht! Dit is jouw opdracht, mijn opdracht! 

Onze verantwoordelijkheid! Ieders persoonlijke doelstelling! 

4:16=> 

God staat centraal!                                                                             

God heeft de leiding!                                                                            

Hij is het Hoofd!                                                                                  

Hij kent mij en Hij kent jou persoonlijk!                                              

Hij leidt iedere christen apart!                                                             

God is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig! Hij kan echt 

multitasken!                                                                                           

God stuurt! Hij begeleidt en Hij begrenst ons als christen en 

als geloofsgemeenschap! 

=>Laten wij samen bidden voor het breken van het brood. 

Ben jij klaar? Sta jij klaar? Ben jij voorbereid?                                       

Als Christus op ditzelfde moment komt om jou op te halen! 

Heb jij jouw uitvaart al geregeld? Of laat jij het op zijn beloop en 

moeten jouw nabestaanden er voor zorgen als jij plotseling sterft?         

Waar bemoei ik mij mee? Is het misschien grof of beledigend? 

Eigenlijk is het voor mij persoonlijk enkel en alleen van 

toepassing op de praktische, emotionele, sociale, familiale en 

economische zaken! 

Ik leef immers in geleende tijd!                                                                  

Ik ben eigenlijk al een hele tijd geleden gestorven! Hoe raar dat 

misschien ook in de oren van de gemiddelde mens mag klinken! 
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Voor elke christen telt namelijk, dat de fysieke dood ons niet 

meer kan raken en als het ware onbelangrijk is geworden en 

niet meer ter zake dood! 

Waarom dan? 

4:17-24=>De oude mens is immers al gestorven! Bij onze 

wedergeboorte. ( Joh. 3 – Nicodemus; Hand.2:36-42 …)  

4:23-24=>Zijn wij immers niet een nieuwe mens geworden? Opnieuw 

bekleed en overdekt? Is onze geest van denken niet veranderd? 

Denk niet meer vanuit een werelds kader!                                                

Denk niet meer vanuit een wereldse maatstaf!                                             

Laat je leven niet meer afhankelijk zijn van wereldse angsten, strijd 

en perspectief! 

Denk enkel en alleen nog vanuit het beeld, de maatstaf en de 

richtlijnen van God jouw Schepper en de Schepper van hemel en 

aarde! 

LEG AF ……. 

4:25-31=> 

Leugen! Boosheid! Zonde! Diefstal! Vuile taal! Een ander bedroeven! 

Bitterheid! Laster! Geschreeuw! Slechtheid en vul maar verder aan. 

Denk niet vanuit het vlees, maar denk en leef vanuit Gods 

geest! Denk vanuit het beeld van God!                                                 

Leef en kies elke dag die God jou nog geeft o.a. 

4:32=> 

Vriendelijk! Barmhartig! Vergevend!                                                         

Zoals God in Christus jou vergeeft!!!                                                       

Ben jij klaar om vandaag te sterven?                                                         

Zet jouw leven in orde met God!                                                              

Wees geduldig met elkaar broeders en zusters! 

2 Kor.5:20=>”Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God 

Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met 

God verzoenen.” 

 


