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Eenheid van de Geest

1. De opdracht van Paulus

De opdracht van Paulus
“Ik vermaan u dan… de eenheid van de Geest te bewaren in
de band van de vrede” (Efeze 4:1,3 - Telos).
“Eenheid van de Geest” zou kunnen betekenen: eenheid die
van Gods Geest afkomstig is. Maar ook: geestelijke eenheid.

Bewaren, niet maken!
We hoeven deze eenheid niet te
maken, want die eenheid IS er.
God schiep haar door Zijn Geest.

We worden opgeroepen om te
BEWAREN wat Hij heeft gegeven.

Eigenlijk: bewaken!
Het Griekse werkwoord tereoo, dat Paulus
voor “bewaren” gebruikt, betekent eigenlijk:
bewaken (“In het oog houden”, opletten dat
er niets verloren gaat) 1.
→Wie niet waakzaam is, veronachtzaamt wat

God heeft gegeven,en laat zich het besef ervan
ontroven.
We mogen standhouden in de positie waarin God
ons heeft gesteld (6:10-11)

Bewaken
→ In het vervolg van Paulus’ betoog (Efeze
4:4-6 ) gaat het niet om wat wij tot stand
brengen maar om wat we ontvangen
hebben en horen te koesteren:
• Waartoe God ons roept en wat Hij ons

belooft moeten we in gedachten
houden.
• Wat Hij in en met ons heeft gedaan
moeten we (blijven) beseffen.

Band van de vrede
In Efe.4:3 niet: desmos 1 , d.w.z. “boei” van een gevangene.
Maar: sundesmos, ”samen-binding” 2, “bindweefsel” dat de
ledematen bijeen houdt (Kol. 2:19).
→ Door de eenheid die God heeft geschapen zijn gelovigen

aan elkaar verbonden en is er vrede ontstaan (2:14,15,17).
→ Ook die onderlinge band maken wij niet, maar mogen we

bewaren!
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2. Een zevenvoudige eenheid

De aard van de eenheid
“Eén lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent in
één hoop van uw roeping; één Heer, één geloof, één doop;
één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen
en in allen” (Efeze 4:4-6)

Op zeven manieren één
De gemeente is op zeven manieren één (Efe. 4:4-6):
ze is één lichaam,
ze leeft door één Geest,
ze heeft één hoop,
één Heer,
één geloof,
één doop,
en één God
(Die de Vader is van allen).

Een kruisstelling
Paulus plaatst de zeven punten in een kruisstelling:
a. Eén lichaam
b. Eén Geest
c. Eén hoop
d. Eén Heer
c. Eén geloof
b. Eén doop
a. Eén God en Vader van allen
a hangt samen met a, b met b, c met c, en d staat centraal.

Eén lichaam
“De gemeente” (1:22, Kol. 1:18), “de volheid
van Hem, die alles in allen vervult” (1:23).
Christus is het “Hoofd” (1:22, 4:15, Kol. 1:18).

→ De gemeente is het lichaam van de Messias. Ze is Zijn
“aanvulling” (zonder lichaam is een hoofd niet compleet,
1:23, 4:15-16). Uiteindelijk wordt alles wat in de hemelen en
wat op de aarde is in Christus samengebracht (1:10).

Eén Geest
De “Heilige Geest van de belofte” (1:13)
– in het OT beloofd.
“Een geest van zoonschap” (Rom. 8:15,
Gal. 4:5): door Hem woont God in ons
(2:22) en hebben we toegang tot de
Vader (2:18).
“Een geest van wijsheid en openbaring”
(1:17) – doet ons de Vader kennen.
“De Geest van Gods Zoon” (Gal. 4:6),
die ons met Christus verbindt (1 Kor.
6:17).

Eén Geest
Géén: “geest van slavernij om
opnieuw te vrezen” (Rom.8:15).
Géén: “geest van bangheid” (2 Tim.
1:7).

Eén hoop
Wij zijn “vóórhopenden in Christus” (1:12)
God riep ons en gaf ons hoop (1:18).
Anderen hebben (nog) geen hoop
(= toekomstverwachting, 2:12).
We zijn “mede-erfgenamen” van de Messias
(3:6). Zoals God Christus opwekte uit de
doden en Hem de hoogste plaats in de
schepping gaf, zal Hij ook óns opwekken en
plaatsen (1:18-21).

Eén Heer
Jezus Christus (1:2,3,15,17;
3:11,14; 5:20; 6:9,23-24).
1.De gemeente is van Hem:

wil Hem behagen (4:17, 5:8,10,17),
gehoorzamen (5:22, 6:5,7), en
alle eer geven (5:19).
2. Hij voedt en koestert de
gemeente (4:16, 5:29), zal haar
trouw belonen (6:8).

Eén geloof
• Volgt op “één Heer” en is verbonden met “één hoop”.
→Geloof is vertrouwen in de Heer (1:1, 1:15, 3:12).

Door het geloof woont de Messias in onze harten (3:17).
• We zijn: Zijn “verkregen bezit”, dat zal worden verlost.

Dat “woord van de waarheid” geloven we ( 1:13-14).
Ons lichaam zal worden veranderd (Fil. 3:21). We zullen met
de Messias worden geopenbaard in heerlijkheid (Kol. 3:4).
• Met dit geloof kunnen we alle brandende pijlen van de

boze uitblussen (6:16).

Eén doop
Stemt overeen met “één Geest”.
“Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam
gedoopt” (1 Kor. 12:13).
Johannes zei: “Hij die na mij komt… zal u dopen met Heilige
Geest” (Matth. 3:11, Mar. 1:8, Luk. 3:16, Joh. 1:33).
“Johannes doopte wel met water, maar u zult met Heilige
Geest worden gedoopt” (Hand. 1:5, 11:16, vgl. 2:33).
→ De Messias doopt met Heilige Geest.

Eén God en Vader
God is de Vader van onze Heer, Jezus Christus (1:3, 3:14) en
ook “onze Vader” (1:2, 5:20, 6:23). Hij heeft ons bestemd
“tot het zoonschap voor Zichzelf” (1:5).
Hij is de bron van de toekomstige heerlijkheid (1:17).

“Naar Hem wordt elke familie (Gr. elk vaderschap) in
hemelen en op aarde genoemd” (3:15).
Hij is “de Vader van allen” (4:6).
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3. Conclusies van Paulus

Uit: één lichaam
We zijn “leden van Christus”. Mogen geen hoererij plegen (1
Kor. 6:15, Efe. 5:30-32) of afgoden dienen (1 Kor. 10:14-22).
We zijn “leden van elkaar”. Bedriegen elkaar niet (4:25),
respecteren (5:21) en verdragen (4:2, Kol. 3:15) elkaar. Het
“avondmaal” behoort onze eenheid te tonen (1 Kor. 11:27-34).
We zijn een organisme. Elk “lid” (=lichaamsdeel) heeft een
functie ter ondersteuning van het geheel (4:16, 1 Kor.12,
Rom. 12). De gemeente is géén organisatie.
Er is maar één lichaam (4:4). In Rom., 1 Kor., Efe. en Kol. gaat
het dus om hetzelfde lichaam !!!

Uit: één Geest
Wie de Geest heeft…
(Er)kent Jezus als Heer (1 Kor. 12:3).
Weet zich een (volwassen) kind van God en…
Roept God aan als Vader (Rom. 8:15-16, Gal. 4:6).
De Geest…
Leidt ons (Rom. 8:14).
Geeft kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim. 1:7).
“Sterkt ons met kracht in de inwendige mens” (3:16).
Maakt ons vrij van de wet van de zonde en de dood
(Rom.8:2)

Uit: één hoop
Wij mogen ons in de hoop verblijden (Rom. 12:12, 2 Kor.
13:11), want we zien uit naar een heerlijke toekomst die
zéker is, omdat God die heeft beloofd, en die voor alle leden
van het lichaam is bestemd.
Vanwege onze hoop kunnen we altijd blij zijn (Fil. 2:17-18,
Fil. 4:4, 1 Thess.5:16, 1 Pet.4:13) – zelfs in doodsgevaar.

→ Als er één lichaam is met één hoop, kan de hoop van Rom.
en 1 Kor. niet een totaal andere zijn dan de hoop van Efe., Kol.

Uit: één Heer
Velen beweren: “Er is één Heer… dus niemand heeft ook
maar iets over ons te zeggen” (zie Matth.20:25-28,
Mar.10:42-45, 2 Kor. 11:20-23). Maar Paulus zegt:
“Weest elkaar onderdanig in [de] vrees van Christus” (5:21)
“Vrouwen, aan uw eigen mannen als aan de Heer” (5:22)
“Kinderen, weest jullie ouders gehoorzaam in de Heer” (6:1)
“Weest uw heren naar [het] vlees gehoorzaam… als aan
Christus” (6:5-7)
→ Ons respect voor anderen behoort een afspiegeling te
zijn van ons ontzag voor onze éne Heer.

Uit: één geloof
We vertrouwen (waar het ons behoud betreft) alleen op
onze Heer, niet op eigen inspanningen.
Wij waren dood in de overtredingen (2:5), tot niets in staat.
Maar God heeft ons levend gemaakt (2:4-5).
“Uit genade bent u behouden, door [het] geloof” (2:8)
“En dat niet uit u, het is de gave van God” (2:8)
“Niet op grond van werken, opdat niemand roemt” (2:9)
Goede werken die we doen heeft God tevoren bereid (2:10)

Uit: één doop
“De wassing van [de] wedergeboorte en [de] vernieuwing van
[de] Heilige Geest” die allen hebben ontvangen (Tit. 3:5)
We werden gereinigd door “het waterbad van het woord”
(5:26), toen we het evangelie van ons behoud hoorden en
geloofden (1:14).
De Geest verzegelde ons, we werden gemarkeerd als Gods
eigendom (1:13), het zegel blijft tot we worden verlost (4:30)
De Geest is het onderpand (de aanbetaling, garantie) van ons
toekomstig lotsdeel (1:14,2 Kor.1:22, 2 Kor.5:5, Rom.8:23).

Uit: één God en Vader
Vader = de Oorsprong van ons bestaan. Hij wilde dat wij
werden, heeft met ons een bedoeling en roept ons tot een
bepaalde bestemming (1:3-14).
“In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij” (Hand.
17:28). “Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen”
(Rom. 11:36). Hij is “boven allen en door allen en in allen”
(4:6).
→ God is de Vader van alle gemeenteleden (en in zekere zin
van alle mensen). Door allen werkt Hij en in allen is Hij.

Besluit

Paulus roept ons op om de eenheid van de Geest te bewaren.
Als we dat niet doen:
•
•
•
•
•

Vergeten we onze roeping
Verliezen we onze eenheid uit het oog
Houden we niet stand waar God ons heeft gesteld
Worden we gevoelig voor allerlei wind van leer
Gaan we door listen dwalen en onderling strijden

