
DE OUDE KAPITEIN.



MAAR ZAL DE ZOON DES MENSEN,  
ALS HIJ KOMT,  

WEL HET GELOOF
OP DE AARDE 

VINDEN? LUCAS 18:8

VRAAG; LUKT HET MIJ/ ONS OM GOED TE EINDIGEN?



KERN VAN DE BOODSCHAP

Laat je niet afleiden of misleiden

Blijf vervuld met Jezus Christus

En focus je zijn doel:  ALLES VERVULLEN.



MAAR GIJ GEHEEL ANDERS. 
EFEZE 4:20

• Maar u hebt Christus zo niet leren kennen - HSV

• Maar u weet beter, u hebt Christus leren kennen! - GNB

• Maar jullie moeten helemaal anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen! - BB

• Maar zo hebt u Christus niet geleerd - Telos

• Maar dat heeft Christus u niet geleerd! - HTB

• Maar wat gij van de Christus hebt leren kennen, is geheel anders. - BrouwerNT



DE BEDOELING 
EFEZE 4:11-13

En Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente: Hij maakte sommige mensen 
tot boodschappers van God, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten, en weer 
anderen tot herders en leraren.

Zij moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Zij leren 
hun hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het Lichaam van 
Christus sterk en volwassen wordt.
Zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we 
de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, 
helemaal vol van Christus. 



KINDEREN OF  VOLWASSENEN IN HET GELOOF? 
EFEZE 4:14-15

• Heen en weer geslingerd worden door 

golven

• Gedreven door verschillende winden van 

leer

• Meegesleurd door bedrog van mensen 

die ze willen misleiden

• Eenheid in het geloof

• Eén van de kennis van Jezus

• Volwassen (rijp) geloofsleven

• Helemaal vol van Christus.



DIT HELPT OM  VOLWASSEN TE  WORDEN
EFEZE 4:15-16 

• In de liefde leven

• Aan de waarheid (Jezus) houden

• IN ALLES toegroeien naar Jezus

• Jezus bestuurd alles

• Jezus houdt het geheel bij elkaar

• Door elke band die ondersteuning geeft.

• Zo krijgt het lichaam zijn groei, tot 

opbouw van zichzelf in de liefde.



WAT IS ER DAN ZO ANDERS BIJ NIET GELOVIGEN?
EFEZE 4:17-19

• Want zij bedenken zinloze dingen.

• Ze zijn verward en verblind, doordat ze niets weten van het leven met 

God. En dat komt doordat hun hart koppig en ongehoorzaam is: ze willen 

God niet kennen.

• Ze gaan gewoon hun gang en leven er maar op los. Ze proberen zoveel 

mogelijk voordeel te halen uit allerlei verkeerde en oneerlijke dingen - BB



LEVENSWANDELVAN HEIDENEN OF GELOVIGEN
EFEZE 4:17-24

• Het denken is zonder zin (betekenis)

• Zij zijn verduisterd in hun verstand

• Ze zijn vervreemd van het (geestelijk) leven met 

God

• Hun hart (intuïtief waarnemen van de Geest) is 

verhard

• Hun gevoel is ongevoelig geworden (voor de 

dingen van God en voor elkaar)

• Daarom hebben ze het nodig om te compenseren in 

losbandigheid en en onreine begeerte (om hun 

onvervulde behoefte vanuit God zonder God te 

vervullen)

• Hebben de Oude Mens afgelegd, met zijn 

misleidende begeerte

• Leven vanuit een nieuwe geest en een nieuw 

denken

• hebben de nieuwe mens aangedaan die meer op 

het beeld van God lijkt

• Hun houding en gedrag komt overeen met 

rechtvaardigheid en heiligheid



PRAKTISCHE NIEUWE LEVENSWANDEL 
EFEZE 4:25-28

• Niet meer liegen, maar wel uit waarheid spreken

• Word wel boos, maar zondig niet en praat het wel dagelijks uit

• Geef de duivel geen plaats.

• Niet meer stelen, maar wel werken om wel iets te delen met anderen die gebrek 

hebben



PRAKTISCHE NIEUWE LEVENSWANDEL 
EFEZE 4:29-32

• Laat geen vuile taal uit je mond komen,  maar wel goede woorden, opbouwend en 

genadig.

• Bedroef de Heilige Geest niet

• Laat bitterheid woede, toorn, geschreeuw en laster (wel) van u wegnemen met alle 

slechtheid.

• Wees (wel) vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar.

• Wees (wel) navolgers van God de Vader, als geliefde kinderen

• Doe (wel) als de Vader in de Hemel en wandel (wel) in de liefde.



DE BEDOELING 
EFEZE 4:11-13

En Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente: Hij maakte sommige 
mensen tot boodschappers van God, anderen tot profeten, anderen tot 
evangelisten, en weer anderen tot herders en leraren.

Zij moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Zij 
leren hun hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het Lichaam 
van Christus sterk en volwassen wordt.
Zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen 
we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk 
volwassen, helemaal vol van Christus.




