
Efeze 2:10
Want zijn maaksel zijn wij,

in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft,
opdat wij daarin zouden wandelen.

Het gekozen tekstwoord wordt door het voegwoord ‘want’ gekoppeld aan wat eraan voorafgaat. Met andere
woorden, om het tekstwoord recht te doen, is het sowieso verstandig het voorafgaande te lezen en in de uitleg te
betrekken. Wanneer we dan kijken naar de essentie van het voorafgaande, dan blijken er twee zaken in het oog te
springen. Allereerst dat Paulus het verschil beklem-toont tussen de christen en de niet christen, terwijl hij daarbij
nadrukkelijk aangeeft dat de christen vóór diens wedergeboorte absoluut niet verschilde van de niet christen - dit
om een beroemen op de niet christen te voorkomen. Dit laatste wordt bevestigd in het volgende, een aspect
waarmee het wonder van de wedergeboorte wordt benoemd, genade. Niet voor niets dat de vertalers van de
NBGvertaling van 1951 boven de perikoop als titel hebben geplaatst: Alles is genade.

Niet alleen de overgang van ‘kind der ongehoorzaamheid en toorn zijn’ naar een ‘met Christus levend gemaakt en
mee opgewekt zijn’ en het ‘een plaats in Christus in de hemelse gewesten gekregen hebben’ is genade, maar, de
zó ontvangen genade blijkt absoluut effect te hebben in het hier en nu! En dan komen we bij de gekozen tekst. Als
eerste zal er bij het kind van God het besef zijn, dat hij Gods maaksel is! Een besef dat door de niet christen wordt
ontkend. Paulus scherpt dit ‘maaksel van God zijn’ aan door te zeggen, dat we ‘in Christus geschapen zijn’.
Daarmee gaat hij terug op wat hij schreef in Efeze 1:4 en volgend. Hij maakt daar namens God duidelijk, dat God
dé mens gedacht en gewild heeft vóór de grondlegging der wereld voor Jezus Christus. In Efeze 5 wordt dit doel
van God weergegeven in het beeld van bruid (de gemeente, de christen) en Bruidegom (Jezus Christus) - het
huwelijk.

Het maaksel van God zijn heeft in relatie tot en met het oog op het voorgaande onherroepelijk verstrekkende
gevolgen voor het hier en nu. Wij heten ‘geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft’, ‘dat
wij daarin zouden wandelen’. Wat dat concreet inhoudt? Dat ieder die zich het onvervreemdbaar eigendom van
God door de genade van Jezus Christus weet, niet zijn eigen weg kiest maar in alles God de Vader betrekt. Elk
kind van God heeft de ‘roeping’ in Hem te wandelen.

De grote vraag is voor ieder van ons persoonlijk of wij inhoud geven aan dit bijzondere tekstwoord dat Paulus
uitspreekt onder de leiding van de Heilige Geest. Het maaksel van God, in Christus Jezus geschapen, komt zo tot
uiting en bevestigt het ‘gij geheel anders’ tot in het alledaagse bestaan. Weet ik me dan zijn maaksel of bepaal ik
mijn leven zelf?

Gebed
Wandelen in de goede werken die U voor ons hebt voorbereid, is allesbehalve vanzelfsprekend Vader. U
betrekken tot in elk detail van ons leven is een gegeven dat ons niet gemakkelijk afgaat. We bepalen het liefst
zelf ons doen en laten om daarover dan vervolgens Uw zegen te vragen. Mogen we vanuit wat Paulus hier
namens U schrijft, beseffen dat we Uw maaksel zijn en dus hebben te leven wat we weten: niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. Maak ons zo gereed als bruid voor de Bruidegom om Jezus wil, amen.


