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TER OVERDENKING....___________door P.A. Slagter____________

Gezegend
De Efezebrief begint met een lofprijzing van de apostel Paulus: "Gezegend zij de
God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus ..." (Efe. 1:3).
Paulus geeft hier het vertrekpunt van
de gelovige aan. De basis van
waaruit wij als Gods kinderen
mogen leven. Deze alles
overtreffende zegen is niet te
verdienen, maar slechts te ontvangen
'door het geloof'. Let wel, we zijn
gezegend met alle geestelijke zegen
... in de hemel in Christus. De
verleiding is natuurlijk groot om op
onszelf te zien in onze (vernederde)
staat, doch dat zal alleen maar
teleurstelling en verdriet opleveren.
Wij mogen ons echter zeer
verheugen in deze rijke zegen en
Hem daarvoor lof en dank brengen.

heerlijkheid van Zijn erfenis en Zijn
overweldigende kracht. Als Paulus
door de Heilige Geest bidt, is hij dus
gefocust op wat God tot stand
gebracht heeft in Christus en dankt
hij God daarvoor. Hoe anders zijn
onze gebeden vaak, waarin het
vragen dikwijls een grotere plaats
inneemt dan het danken. We zijn
vaak vol van onze eigen noden,
tekortkomingen, wensen, e.d., en
lopen zo de kans de rijkdom van
Gods zegen in Christus te missen,
althans in onze (geloofs)beleving.
O ja, wij mogen onze wensen zeker
bij God bekendmaken, zegt de
apostel in Filippenzen 4, maar ook
dan "met dankzegging"!

Het is zeker niet toevallig dat Paulus
na het opnoemen van de onderdelen
van die rijke zegen God dankt en
voor de gelovigen bidt, "opdat de
God van onze Heere Jezus Christus,
de Vader van de heerlijkheid, u de
geest van wijsheid en van
openbaring geeft in het kennen van
Hem ..." (vs. 17). Zijn bede is dat wij
de "Vader van de heerlijkheid" ten
volle zouden leren kennen, plus de
hoop van Zijn roeping, de

Door Gods Woord leren wij de
omstandigheden van bovenaf te zien.
Het geeft ons overzicht, het geeft
ons rust en vrede in het hart.
Laten wij ons aansluiten bij het
gebed van Paulus en bidden om (de)
geest van wijsheid en openbaring om
Hem volledig te kennen en alle
zegen die daaruit voortvloeit.
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"... want u bent gestorven en uw
leven is met Christus verborgen in
God. Als Christus geopenbaard zal

worden, Die ons leven is, dan zult
ook u met Hem geopenbaard worden
in heerlijkheid" (Kol. 3:3 en 4).
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