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1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan 
de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. 2Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van Jezus Christus, de Heer. 3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer 
Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke 
zegeningen heeft gezegend. 4In Christus immers heeft God, voordat de wereld 
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en 
hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn 
kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in 
zijn geliefde Zoon. 

1Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To God’s holy people in Ephesus, 
a the faithful in Christ Jesus: 2Grace and peace to you from God our Father and the 
Lord Jesus Christ. 3Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has 
blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. 4For he 
chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his 
sight. In love 5he b predestined us for adoption to sonship c through Jesus Christ, in 
accordance with his pleasure and will— 6to the praise of his glorious grace, which he 
has freely given us in the One he loves. 

Efeziërs 1

Ephesians 1



7In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke 
genade 8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid 
en inzicht 9-10dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing 
van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder 
één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 11In hem heeft God, die alles naar zijn 
wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld 12om vanaf het 
begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 

7In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in 
accordance with the riches of God’s grace 8that he lavished on us. With all wisdom 
and understanding, 9he d made known to us the mystery of his will according to his 
good pleasure, which he purposed in Christ, 10to be put into effect when the times 
reach their fulfillment—to bring unity to all things in heaven and on earth under 
Christ. 11In him we were also chosen, e having been predestined according to the 
plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, 
12in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the 
praise of his glory. 

Efeziërs 1

Ephesians 1



13In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw 
redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige 
Geest die ons beloofd is 14als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich 
heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 15Daarom, en 
ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor 
alle heiligen, 16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 
17Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest 
van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 

13And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the 
gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, 
the promised Holy Spirit, 14who is a deposit guaranteeing our inheritance until the 
redemption of those who are God’s possession—to the praise of his glory. 15For this 
reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all 
God’s people, 16I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my 
prayers. 17I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, 
may give you the Spirit f of wisdom and revelation, so that you may know him better. 

Efeziërs 1

Ephesians 1



18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u 
geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19en hoe 
overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 
20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en 
hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven alle 
hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd 
wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22Hij heeft alles aan 
zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23die zijn 
lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

18I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know 
the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy 
people, 19and his incomparably great power for us who believe. That power is the 
same as the mighty strength 20he exerted when he raised Christ from the dead and 
seated him at his right hand in the heavenly realms, 21far above all rule and 
authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the 
present age but also in the one to come. 22And God placed all things under his feet 
and appointed him to be head over everything for the church, 23which is his body, 
the fullness of him who fills everything in every way.

Efeziërs 1

Ephesians 1



3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de 
hemelsferen, in Christus, met ALLE geestelijke zegeningen heeft gezegend. 

3Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed 
us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. 

Efeziërs 1

Ephesians 1



3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die mij in de

hemelsferen, in Christus, met ALLE geestelijke zegeningen heeft gezegend. 

3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed me

in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. 

Efeziërs 1:3

Ephesians 1:3

P R O C L A M A T I E



“Ik ben door God uitverkoren om heilig en zuiver voor HEM te zijn.”

"I have been chosen by God to be holy and pure to HIM."

P R O C L A M A T I O N

P R O C L A M A T I E



7In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke 
genade 8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid 
en inzicht 9-10dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing 
van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder 
één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 

7In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in 
accordance with the riches of God’s grace 8that he lavished on us. With all wisdom 
and understanding, 9he d made known to us the mystery of his will according to his 
good pleasure, which he purposed in Christ, 10to be put into effect when the times 
reach their fulfillment—to bring unity to all things in heaven and on earth under 
Christ. 

Efeziërs 1

Ephesians 1



13In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van 
uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de 
heilige Geest die ons beloofd is 14als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij 
zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 

13And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the 
gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, 
the promised Holy Spirit, 14who is a deposit guaranteeing our inheritance until 
the redemption of those who are God’s possession—to the praise of his glory. 

Efeziërs 1

Ephesians 1



17 Dat God u een geest van inzicht schenkt, opdat u HEM zult kennen. 

18 Dat uw hart verlicht wordt, zodat u ziet waarop u hopen mag

18 Hoe rijk de luister is die u als heilige zult ontvangen

18 Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor jou

Eph 1:20-21 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de 
dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle 
hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd 
wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.

17 That God give you a spirit of insight, that you may know HIM.
18 Let your heart be lightened so that you see what you can hope for
18 How rich the splendor is that you will receive as a saint
18 How overwhelmingly powerful the power of God's power is for you
Eph 1: 20-21 That power was also active in Christ when God raised him up from the 
dead and gave him a place in the heavenly spheres at his right hand, high above all 
heavenly princes and rulers, all powers and powers and every name mentioned. , 
not only in this world but also in the future.

Gebed van Paulus voor alle gelovigen

Paul's prayer for all believers


