
Skriflesing: Efes 2:1-10 

 

Tema:  God het ons gemaak wie ons nou is 

Ons was dood. 

God het ons verander. 

Nou lewe ons. 

 

Ons staan baiekeer in die loop van die jaar by God se liefde en sy lewensveranderende 

genade vir elkeen van ons stil. En dit is ‘n wesenlike gevaar dat ons daaraan gewoond kan 

raak. Hoor vanoggend weer ’n slag mooi wat God alles vir jou gedoen het.  

Ons lees Efes 2:1-10. 

 

Sal jy baie verras wees as iemand wat dood was, vanoggend hier instap? Onthou u nog die 

nuusberigte van Oom Paul Meintjes van Hertzogville wat volgens die selfverklaarde profeet, 

David Francis, fisies sou opstaan. Vandag is dit al 9 jaar later, en oom Paul het nog nie 

opgestaan nie. Sal jy verbaas wees as oom Paul hier instap? Ek sal wees. 

En tog was ons almal dood en ons het hier ingestap. Ons was geestelike dood en nou lewe 

ons. 

 

In die Skrifgedeelte doen Paulus ’n ongewone ding. Hy neem ons na ’n geestelike lykshuis. 

Hy trek die laken van een na die ander liggaam af. “Kyk!”, sê hy: “dit is wie julle was voor 

God se liefdes- en genadeverhaal met julle begin het”.  

Efes 2:1 “Ons was geestelik dood as gevolg van ons eie oortredings en sonde”   

Daar was by ons geen reaksie of betrokkenheid by God en sy koninkryk nie. Daar was dalk 

eerder ‘n teenreaksie – God het nie vir ons bestaan nie. 

 

1. Ons het verkeerde goed gedink 

Ons gedagtes was besoedel.  Ons is deur sondige begeertes oorheers. 

 

2. Ons het verkeerde keuses gemaak  

Ons het besluit om agter die duiwel aan te loop en te doen wat hy vra. 

 

Dit is hartseer, maar ook ironies dat mense vandag sê dat hulle vry wil wees van geloof, kerk, 

Bybel en God. Hulle maak dan maar net ‘n ander keuse - om hulle te laat lei deur hulle 

sondige begeertes en die gees van die tyd en uiteindelik ook die duiwel. 

 

3. Die verkeerde goed wat ons dink en ons verkeerde keuses, maak dat ons ook 

verkeerd leef 

Sonde het ‘n lewenswyse geword. Ons het gedoen wat in ons besoedelde gedagtes opgekom 

het. Ons het gelewe soos die sondige wêreld. En die sonde wat ons geleef het, het gemaak dat 

ons God se doel met ons lewens gemis het. Dit was die storie van ons almal se lewens. 

 

Vir dié sondelewe verdien ons, soos alle ongehoorsames, God se straf. En sy straf is die hel. 

Maar dit het nie daar geeïndig nie. Ons het nie gekry wat ons verdien nie. Ons is nie dood nie 

– wat ons verander?  

 

God het ons verander. 

Die verandering begin by die “Maar” in vers 4. 

“Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief.” 



God het ons saam met Christus lewend gemaak omdat Hy wou. 

Ons wil eintlik uitroep “Onmoontlik!” “Ondenkbaar!” Hy sal dit nie vir my doen nie. Ek 

verdien niks. 

Maar God kom stap in daar waar ons geestelike dood lê en dood leef en sê: “Ek kan julle nie 

so laat bly nie. Ek het julle te lief.”  

Hy kruis die pad van ons doodsbestaan en op dié snypunt verrys daar die kruis v sy Seun 

waar Hy met ons sonde afreken en ons lewens radikaal deur sy liefde en genade verander! Hy 

maak dit vir ons moontlik om ‘n 180º draai te maak – terug na Hom toe. 

“Deur sy groot liefde, (vir my en jou) het Hy ons wat dood was as gevolg van ons                                                                

oortredings, saam met Christus lewend gemaak”  

Anders as oom Paul was ons ook dood en maar nou lewe ons! Hoe is dit moontlik?  

 

God maak dit ‘n werklikheid vir en in ons almal. Lees weer: 

Efes 2:5  “Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam 

met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered!” 

Efes 2:6  “Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam 

met Hom ‘n plek in die hemel gegee...” 

Efes 2:8 “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit 

julleself nie; dit is ‘n gawe van God.” 

Efes 2:10a “Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: ...” 

 

Aan ons almal wat dink dat ons self kan regkom, sê Paulus - moenie eers probeer nie! 

Ons kan niks verdien nie – ons kan erediens toe gaan dat ons blou word, dankoffer gee tot 

ons bankkrot is, ons kan goeie dade doen tot ons nie meer tyd het vir enige iets anders nie - 

dit sal nie help nie.  Hou op self probeer - God het jou gemaak wat jy nou is. Jy is uit genade 

gered. Daarom is daar geen plek vir spog nie. As jy wil spog, spog met Hom! 

 

Hy red ons uit die lewe na dood. “Redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n geskenk van 

God”  

 

As ek ‘n geskenk kry, probeer ek nie iets terug doen of betaal vir die geskenk nie. Ek sê 

dankie daarvoor en gaan geniet die geskenk.  

 

Ek doen dieselfde met die geskenk van lewe wat ek van God ontvang. Ek sê dankie deur my 

lewe in geloof aan Hom oor te gee. En geloof is niks anders as om soos bedelaar voor God te  

gaan staan nie. Met leë hande gaan ek by Hom bedel. En anders as mense, sal Hy my nooit 

wegjaag nie. Hy oorlaai my met sy geskenk van liefde en genade. 

Hy wek ons “saam met Christus Jesus” op uit die dood. Ons lewe - daar is niks meer onder 

die doeke waar ons geestelik dood gelê het nie. Uit die dood van sonde is ons saam met Hom 

oppad hemel toe en ontvang ons nou van Hom die lewe in oorvloed.  

 

My dankbaarheid is elke dag sigbaar in my lewe in oorvloed.  

Lees Efes 2:10, veral die tweede helfde van die vers: “Nee, God het ons gemaak wat ons nou 

is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy 

ons bestem het.” 

In Christus is geen gelowige werkloos nie. Ek is gered om te werk. Uit dankbaarheid wil ek 

my besig hou met goeie dade. Daarvoor het God vir gelowiges in Christus die lewe gegee.   

Ek herhaal net weer: Ek dien nie om gered te word nie, ek dien uit dankbaarheid omdat ek 

deur God gered is. 

 



‘n Kanselier van Princeton Universiteit het dit goed verstaan. Hy het gesê: 

“As jong man het ek Christus aangeneem en die gawe van die ewige lewe ontvang. Die res 

van my lewe was maar net soos ‘n naskrif wat sê: Dankie Here vir wat u vir my gedoen het!”  

 

Afsluiting 

God het ons deur Jesus Christus gemaak wat ons nou is. 

Wie glo, lê nie een oomblik langer in ‘n geestelike lykshuis nie. Wie glo lewe en dien die 

Here! 

Amen 


