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Efeze 2: 13-18

13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf 

was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

14. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. 

En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken

15. heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, 

namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, 

opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou 

scheppen en zo vrede zou maken,
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16. en opdat Hij die beiden in één lichaam met 

God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij 

de vijandschap gedood heeft.

17. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie 

vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan 

hen die dichtbij waren.

18. Want door Hem hebben wij beiden door één 

Geest de toegang tot de Vader.
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• Wat is deze muur precies?  

• Hoe is deze muur verbroken?

• Wat zijn de gevolgen hiervan? 

• Hoe kunnen wij dit toepassen? 
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Wie waren de efeziërs? 
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Typ om een bijschrift in te voeren.

Veraf 
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Heidenen : buiten Gods verbond  
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Israel: heilig volk, in verbondsrelatie met God 
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Jood 
Heiden 

Toege 
voegde 
wetten 

De wet: vijandschap tussen jood en heiden 

De ceremoniële en de daaraan toegevoegde wetten 
vormen een muur tussen jood en heiden! 

Ceremonie
le wetten 
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Jood Heiden 

De wet als middel om 
gered te worden 

GOD

De wet: vijandschap tussen mens en God 

Toege-
voegde 
wetten 

Ceremo-
niële 
wetten 
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Jood Heiden 

GOD

de wet is tenietgedaan: einde aan alle vijandschap  

de muur is verbroken door het kruis!



13

GOD
Herschapen tot een 
nieuwe mens (v.15)

Door één Geest toegang 

tot de Vader (v.18) 



Muren in de samenleving- ook in 
de kerk?

• Sociale ongelijkheid

• discriminatie

• politieke verdeeldheid 
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Muren in onze relatie met God

- Iedere Christen kan iets betekenen voor Gods 

koninkrijk
Een bediening is alleen iets voor serieuze/ 

oudere Christenen 

- Iedere Christen heeft vrije toegang tot God 

Bidden heeft niet zoveel zin vandaag, ik voel 

me niet zo dichtbij God 

Er is nog een lijst met dingen die ik 

minimaal moet doen om het goed te 

maken tussen mij en God 

- Door Christus volbrachte werk hebben wij vrede 

met God 
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