
  
 

 
 

Efeze 3:20. 
 

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is 
oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen… 

 
De perikoop waaruit het gekozen tekstvers komt, is wat het taalgebruik aangaat 
opmerkelijk. Juist het gekozen tekstvers laat zien dat sommige geloofszaken 
zich qua belang en inhoud blijkbaar maar moeilijk in taal laten vatten. Soms 
lijkt het er op dat taalkundige en of grammaticale regels aan de laars moeten 
worden gelapt om iets te verwoorden. Hoe benoem je bijvoorbeeld de liefde 
van God naar zijn kind? Daarvoor werd uiteindelijk gebruik gemaakt van een 
Grieks begrip - agapè - dat binnen de vroeg christelijke gemeente een inhoud 
kreeg die het daarvoor niet kende. En zelfs dan nog, hoe maak je het 
uitzonderlijke van die liefde duidelijk?  
 
Paulus drukt een en ander in vers 18 uit met 'breedte en lengte en diepte en 
hoogte' om zo het onmetelijke te vangen en te verduidelijken. Dat onmetelijke 
laat hij in vers 19 dan vervolgens uitkomen in: 'de volheid van God'. Al met al 
gaat Gods liefde het kennen - en daarbij dat van alle heiligen! -  te boven. Het 
overstijgt alle en ieders logica. En dan loopt dat vers 19 vervolgens uit in het 
gekozen tekstvers waarin het taalgebruik al even uitzonderlijk is. Wat blijkt? 
Niet alleen Gods liefde gaat het kennen te boven, maar ook Zijn macht! Om dat 
aan te geven, spreekt Paulus over een 'oneindig veel meer' dan waarvoor 
gebeden kan worden, of wat beseft kan worden. In de grondtekst, het Grieks, 
wordt voor het 'oneindig veel meer' een begrip gebruikt dat een overtreffende 
trap zonder weerga weergeeft.  
 
Je krijgt de indruk dat Paulus toen hij dit schreef alle grenzen overschrijdt en 
de horizon zo breed als mogelijk tekent, elke beperking ontkennend, en dat om 
de onmetelijkheid van allereerst de liefde en vervolgens de macht van God aan 
te geven. Woorden krijgen een eigen en unieke lading. Superlatieven worden 
aangescherpt omdat de waarheid van wat hij heeft door te geven te groot en te 
waarachtig is om in gebruikelijke bewoordingen weer te geven.  
  
De grote vraag is nu: kennen wij God zo? Maken we dit vers eens concreet.  
 
Misschien maak je als kind van God juist op dit ogenblik iets mee waardoor je 
dreigt alle moed en zicht te verliezen. Wat zijn er als het daarom gaat een 
voorbeelden te noemen. Zeker in deze tijd te over! Is er ooit een tijd geweest 
waarin een ziekte als kanker zoveel levens ontwricht? Treft het jou? Hoe houd 
je het nog vol? Wie is in deze tijd zijn baan nog zeker? Hoelang houd je nog 
werk? Zal de economische crisis jouw persoonlijk bestaan ook op de kop gaan 
zetten of dat van je kinderen? Kun jij je hoofd boven water houden? Is niet elke 
maatschappelijke zekerheid aan het wankelen? Kortom, is er nog houvast? 
 
Het gekozen tekstvers roept over taalkundige en grammaticale regels heen op 
om de moed niet te verliezen, nooit op te geven. Het anker houdt! Waarom? 
Omdat God zich in Christus als dé ankergrond heeft geopenbaard en bewezen! 
Je kunt absoluut zeker van Hem zijn. Je levensboot mag beschadigd zijn, de 
zeilen gescheurd, maar op Hem kun je aan. Het vraagt geloof dat ook al de 
logica overschrijdt! Krijgt Hij van mij de ruimte om Zijn kracht als werkzaam in 
mij aan te wenden? Als Zijn oog op de mus is, dan is Zijn oog zeker op mij! 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


