
 

 

De Bron, Assen 021022 

bij Efeziërs 2 

 

Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van 

vijandschap ertussen heeft afgebroken (Efeziërs 2:14) 

 

Broeders en zusters, 

 

De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze over de enorme verandering die zij hebben 

doorgemaakt: eerst waren zij niet verbonden met de Messias (van de komende Messias 

hadden zij als heidenen (niet-joden) nog nooit gehoord!); ze hoorden niet bij het volk van God, 

waren niet betrokken bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. Ze leefden in 

een wereld zonder hoop en zonder God; hun bestaan was eigenlijk intens triest: ‘U was dood…’ 

zijn de eerste woorden van ons hoofdstuk! Een leven zonder de ware God, Schepper van al wat 

leeft, mag volgens de Bijbel geen leven heten!; wat een geestelijke armoede! 

Israël is drager van de goddelijke openbaring. ‘Hun zijn de Woorden van God toevertrouwd.’ 

Het Joodse volk had al eeuwenlang het geweldige vooruitzicht van het Messiaanse heil, 

…waarin volgens de profeten ook de heidenen zullen mogen delen; maar dat weten de 

heidenen niet uit zichzelf; en dat laatste was het Joodse volk zelf ook vaak vergeten: in plaats 

van een licht voor de wereld te zijn, lieten ze – en laten sommige Joden nog steeds – zich erop 

voorstaan dat zij het uitverkoren volk zijn en daarom hadden/hebben ze minachting voor de 

heidenen. 

Zonder God leefden de heidenen zonder hoop, in een uitzichtloze situatie, duisternis, aldus 

Paulus. “Maar nu!” – die situatie is voorbij, alles is radicaal veranderd. “Vroeger waren jullie ver 

weg en nu zijn jullie dichtbij gekomen”. Er is sprake van een totale verandering aangezien er nú 

een relatie met de God van Israël is. Door de verbondenheid met Messias Jezus zijn de 

gelovigen uit de volken nu ook ‘dichtbij gekomen’. 

En de apostel breekt uit in een loflied: “Want Hij is onze vrede!” – ‘Shalom’ – dat woord is in het 

Jodendom een typering van de messiaanse tijd. 

“De Wet met zijn geboden en inzettingen” heeft Hij buiten werking gesteld… Wat betekent dat? 

– Laat alsjeblieft niemand denken dat hier wordt beweerd, dat de Tora, ontvangen door Mozes, 

is afgeschaft. Hoe zou dat nou kunnen?! Met die misvatting is Jezus Zelf ook al geconfronteerd; 

vandaar dat Hij in het begin van zijn Bergrede zei: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Tora 

en de profeten te ontbinden; maar om die te vervullen”. Denk aan het ‘Zendingsbevel’, aan het 

slot van het Evangelie: ‘Maak alle volken tot mijn leerlingen, doop hen, en leer hen 

onderhouden al wat Ik u bevolen heb’; de heilzame geboden van God blijven recht overeind 

staan, als wegwijzer voor alle discipelen van Jezus; 



 

 

maar allen die in de Messias, in Christus zijn, weten zich niet meer onderworpen aan de 

dwingende bevelen die de Joodse leiders erbij verzonnen hebben, menselijke inzettingen die 

het leven onnodig zwaar maken, waarom Jezus dan ook voortdurend met de Farizeeërs en 

Schriftgeleerden in debat was. 

Het doel van de Verlosser is: Joden en heidenen, bevrijd van schuld en oordeel, tot één nieuwe 

mens te vormen; en die beiden verzoenen met God. Jezus heeft Zichzelf als een offer van 

verzoening gegeven toen Hij stierf aan het Kruis op Golgotha. “Door Hem hebben beiden 

(Joden en gelovigen uit de volken) toegang in één Geest tot de Vader”. 

“Hij heeft de muur afgebroken”, dat is de omheining die het volk van God omgaf, opdat zij zich 

niet zouden verontreinigen door zich in te laten met heidense praktijken. 

De door God gewilde omheining, om zijn volk te beveiligen, heeft door menselijk toedoen 

vervreemding, ergernis, haat en vijandschap opgeroepen. De haat tegen Joden is van alle 

eeuwen. Dus helaas ook van de eeuwen van de christelijke jaartelling. 

In de dagen dat de ‘apostel der heidenen’ aan de gelovigen in Efeze zijn brief schreef bestond 

er een onoverbrugbare tegenstelling tussen het Joodse volk en alle andere volken, twee 

werelden: in de Hellenistische wereld kijken mensen op grond van hun hoge culturele 

ontwikkeling met verachting en haat naar de Joden; in het Romeinse Rijk komt het tot een 

confrontatie met het vaak nogal roerige Joodse volk en dat bracht de keizer tot een politiek van 

onderdrukking. De hele geschiedenis is een geschiedenis van verdrukking en vervolging. 

Hoe is deze demonische tegenstelling te overbruggen? Daarover laat Paulus in zijn Brief aan 

Efeze een helder licht vallen als hij schrijft over het wonder van de eenheid in de Gemeente van 

de Messias. De spanning tussen Israël en de heidenwereld is in Jezus in principe opgeheven; 

Hij heeft de vijandschap weggenomen door zijn overgave tot de dood aan het Kruis. Alleen op 

die manier kon Hij de mens – Jood of heiden – met God verzoenen. 

Sindsdien kan er geen complete afzondering meer zijn van het uitverkoren volk. De gelovigen 

uit de heidenen, allochtonen, zijn nu medeburgers van de heiligen en leden van Gods gezin. 

Paulus ziet met eigen ogen in de gemeente van de Messias hoe rechtstreekse gemeenschap 

tussen Joden en heidenen mogelijk is. Heidenen die in de Messias zijn gaan geloven behoeven 

geen Joden te worden; Joden blijven Joods en niet-Joden blijven niet-Joods, en zo – ieder met 

z’n eigen identiteit – aanbidden zij samen dezelfde Heer. 

 

“Hij heeft de muur van vijandschap afgebroken!” jubelt de apostel. 

Maar zo is het niet gebleven; al gauw is een nieuwe scheidsmuur van vijandschap opgetrokken! 

Je schrikt er van als je in de kerkgeschiedenis de bloedrode lijn van anti-joodse uitspraken en 

gevoelens ziet. 



 

 

Op het Concilie van Nicea in het jaar 325 werd niet alleen een Geloofsbelijdenis geformuleerd 

die vandaag de dag in de Kerk regelmatig klinkt, ook werd daar bewust de Paasdatum 

veranderd en de Sabbat vervangen door de Zondag, want: “Laat ons niets gemeen hebben met 

de verachtelijke Joodse bende”. Volgens de kerkvader Chrysostomus zijn “de Joden nog erger 

dan de demonen: zij zijn roofzuchtig, gierig, bedrieglijk, ze zijn een gemeenschappelijk verderf 

en ziekte voor de gehele wereld”… 

en zo gaat het de eeuwen door. Van de moordpartijen van de kruisvaarders, de brandstapels 

van de Inquisitie, de antisemitische uitbarstingen van Luther, de pogroms in Oost-Europa, tot de 

hel van Auschwitz… Het blijft een raadsel hoe het mogelijk was, dat in het christelijke Europa 

de macht van de duisternis zo om zich heen kon grijpen, dat ze een hele wereld in vlammen 

zette met als hoofddoel het Joodse volk uit te roeien. Eeuwenlang “christelijk” antisemitisme 

vormde een voedingsbodem voor de Sjoa, de ‘holocaust’… 

 

Vandaag is het in veel kerken ‘Israëlzondag’; ingesteld in 1949; na de Tweede Wereldoorlog en 

het ontstaan van de Staat Israël besefte men opnieuw hoezeer de Kerk met Israël verbonden is 

en hoezeer Israël zijn plaats heeft in het handelen van God. Wij zijn verbonden met Israël, 

omdat we ons verbonden weten met de God van Israël; die twee zijn niet los verkrijgbaar. Wie 

Jezus werkelijk liefheeft, zal ook zijn volk Israël liefhebben, Zijn broeders en zusters! 

De trouw van God is onvoorwaardelijk en staat los van de politieke omstandigheden van een 

bepaald moment. Gods trouw is niet afhankelijk van wat mensen doen. Want Hij blijft altijd 

Dezelfde. Zijn beloften zijn onverbrekelijk. 

Op de eerste zondag in oktober, in de tijd van de Najaarsfeesten, is daar bijzondere aandacht 

voor. Op zich mooi natuurlijk. Maar leidde de heroriëntering na de Tweede Wereldoorlog 

werkelijk tot een christelijk geloof dat niet is gebaseerd op de ontkenning van het Jodendom? 

De Kerk is niet in de plaats van Israël gekomen, wij zijn niet het nieuwe ‘volk van God’; het 

Evangelie heeft niet de Wet vervangen, integendeel: als de profeten spreken over het Nieuwe 

Verbond (lees Jeremia 31 er maar eens op na…), wordt de oorspronkelijke bedoeling van God 

duidelijk: de Wet is een vorm van Evangelie: ‘Vlak voor u ligt de weg ten leven’ – de geboden 

worden als vanzelf gedaan omdat ze niet alleen op stenen tafelen maar ook in het hart zijn 

geschreven. God heeft nergens het verbond met Israël opgezegd! En de gelovigen uit de 

volken zijn niet aangesteld als rechter over Israël. 

Wij leven nu in de ‘geduchte dagen’, tussen het Joodse Nieuwjaar en Grote Verzoendag; tijd 

van boete en inkeer; tijd om het ‘goed te maken’, vergeving te vragen. Een geschikte tijd om 

plaatsvervangend schuld te belijden voor de hele christenheid vanwege haar houding tegenover 

het Joodse volk. 



 

 

In Johannes 4 verkondigt Jezus aan de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob een 

eenvoudige maar diepe waarheid: ‘Het heil is uit de Joden’. Deze uitspraak stelt een objectief, 

historisch feit vast. Zonder de Joden geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen 

Bijbel en – boven alles – geen Verlosser. Heel het Heil is door één en hetzelfde kanaal tot ons 

gekomen: door het Joodse volk. Wij heidenen kunnen deze schuld onmogelijk inlossen… 

Eén van de meest belangrijke dingen die we wel kunnen doen is vurige voorbede voor Israël; 

met de Bijbelse profetieën als basis: God herinneren aan Zijn beloften, die Hij zeker zal 

vervullen! Zo kunnen we op een bijzondere manier Gods medewerkers zijn bij het uiteindelijke 

herstel van Israël. 

 

Door het geloof in Jezus de Messias zijn de gelovigen uit de heidenen medeburgers geworden 

met volle rechten. Alle oprechte gelovigen zijn burgers van Gods Koninkrijk. Op dit moment is 

dat een geestelijk Rijk, dat niet bestaat in uiterlijke zaken, maar in vreugde en vrede in de 

heilige Geest. Het gaat om aanbidding van God en getuigenis naar de wereld, door het betonen 

van liefde. Het Koninkrijk van God heeft echter niet alleen beloften voor dit leven, maar ook voor 

het toekomende leven: het Vrederijk waarin de Messias over de aarde zal regeren. 

Een ander beeld dat de apostel gebruikt is het huisgezin: God is de hemelse Vader en de 

gelovigen mogen zijn kinderen zijn. Er is dankzij Jezus altijd een vrije toegang tot de Vader. We 

kunnen altijd bij Hem een luisterend oor en een liefdevol hart vinden en mogen volledig op Hem 

vertrouwen. 

Vervolgens spreekt Paulus over de gemeente als een gebouw: Het fundament is gelegd door 

de apostelen (mannen die door Jezus zijn uitgezonden) en profeten (mensen die de gave 

hebben ontvangen om een beslissend Godswoord te spreken voor de tijd waarin zij leven). Op 

hun getuigenis rust het gehele gebouw. Jezus Zelf is de hoeksteen, die het gehele gebouw 

vastheid geeft. En wij worden als levende stenen toegevoegd. Als de verkondiging aangaande 

de unieke Redder klinkt met de kracht van God Geest, dan worden mensen ‘opnieuw geboren’. 

De Gemeente is een woonplaats van God, daar voelt Hij Zich echt thuis. Dat is het doel van de 

gemeente: een plaats waar God zélf woont en troont in de sfeer van liefde. 

 

Hem zij de lof in eeuwigheid. Halleluja! 

Amen. 


