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(5) De eenheid van de Geest 

 
1. Inleiding: Uiterlijke eenheid 

 
We lezen Efeziërs 4:1-13: 
 

1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede 
gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en 
elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren 
door de band des vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene 
hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is 
boven allen en door allen en in allen. 
7 Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin 
Christus haar schenkt. 8 Daarom heet het: 
opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, 
gaven gaf Hij aan de mensen. 
9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de 
lagere, aardse gewesten? 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver 
boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. 11 En Hij heeft zowel apostelen als 
profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te 
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de 
eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke 
rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 

 
Waar ligt de eenheid in? 
Wanneer kunnen we spreken van eenheid?  
 

2. Overzicht van de studie 
 

In het tekstgedeelte van deze les gebruikt Paulus tweemaal het woord ‘eenheid’ 
(henotes). Dit is een ongewoon en ongebruikelijk woord in het NT. Het komt ook 
alleen in dit tekstgedeelte voor. De twee keer in dit tekstgedeelte zijn: 
 
1.  :3 De eenheid van de Geest 
2. :13 De eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God 
 
Deze twee teksten bepalen de structuur van deze les. Deze structuur is als volgt: 
 

• (:1-6) Oproep tot eenheid (basis) 
 Het bewaren van de eenheid van de Geest in de samenbinding van vrede1 
 

• (:7-12) Het praktiseren van eenheid (praktijk) 
 Door het juiste gebruik van de gaven die Christus gegeven heeft 
 

• (:13) Doel van eenheid 
Om te komen tot de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de 

 Zoon van God  
 

                                                
1
 De letterlijke vertaling van ‘de band des vredes’. 
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3. De oproep tot eenheid 
 
De oproep tot eenheid vinden we in de woorden ‘u te beijveren de eenheid van de 
Geest te bewaren door de band des vredes’.  
 
1. Het bewaren  

Bewaren is niet zoeken naar wat nog niet is, maar behouden wat reeds een bezit 
is. Bewaren is de vertaling van ‘tereo’ dat ook is vertaald met het woord 
‘behouden’2.  
 
Als gelovigen hebben wij allen de Geest ontvangen.  
Maar niet allen laten zich door de Geest leiden…  
Hoe leren we onderscheiden van wat van de Geest van God is en niet?  
Niet ervaringen zijn norm, maar het Woord van God waarin we onderscheiden de 
dingen die verschillen 
 

2. De band des vredes 
Letterlijk schrijft Paulus niet over de band des vredes, maar over de samenbinding 
van vrede. Samenbinding is een –sun- woord3. Je mag het ook vertalen met ‘dat 
wat samenbindt.  

 
3. De elementen van eenheid 

De samenbinnding van de vrede bestaat uit zeven elementen van eenheid. 
Wanneer we de zeven elementen nader bestuderen zien we dat we ze kunnen 
verdelen in drie groepen.  Deze drie groepen kunnen we karakteriseren aan de 
hand van de samengestelde eenheid van God, bestaande in Vader, Zoon en 
Geest. 
 
Geest:  één lichaam, één Geest, één hoop. 
Zoon:  één Heer, één geloof, één doop. 
Vader:  één God en Vader, die boven allen en door allen en in u allen is. 
 
Dat de volgorde hier begint met Geest en eindigt met Vader is omdat Paulus 
onderwerp is: de eenheid van de Geest.  
 
In de eerste drie elementen gaat het over het lichaam en één Geest en de hoop 
van uw roeping.  
In de tweede groep van drie elementen gaat het om de Heer. Deze Heer is onze 
Heer, de Zoon van God.  
 

Eén doop? Welke? 
 
1. De waterdoop?4. Dat is de letterlijke onderdompeling in water als een 

uiterlijke symbool van een innerlijke verandering.  
2. De doop in de Geest?. Dat is het ontvangen van de Geest op het 

moment van de wedergeboorte, waarbij de gelovige wordt toegevoegd 
aan het Lichaam van Christus.5  

                                                
2 Verg. 2 Tim.4:7 waar Paulus spreekt over het geloof behouden.  
3
 Zie studie 3. 5.a 

4
 Handelingen 2:38; 8:16, 35-39; 19;5; 1 Kor.1:13-15) 



 De Heilige Geest zoals belicht in de Efezebrief 

(5) De eenheid van de Geest 
 

 

 

 

 17 

3. de doop van gelovigen in de dood van Christus!. Wij zijn als kinderen 
Gods ééngemaakt met Christus in Zijn dood en opstanding. Kolossenzen 
2:11-12. We lezen de tekst uit de Kolossenzenbrief: 

 
11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van 
mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, 
in de besnijdenis van Christus, 12 daar gij met Hem begraven zijt in de 
doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking 
Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

 
Het geloof dat in deze tweede groep elementen wordt genoemd is het geloof van 
Christus waarover we lezen in Galaten 2:20 

 
20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar 
Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het 
geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft 
overgegeven. 

 
  

4. Het praktiseren van eenheid 
 

Tussen de eenheid van geloof en de eenheid van de Geest schrijft Paulus over de 
gaven die Christus gegeven heeft. In dit verband zijn het de gaven die gegeven zijn 
aan Zijn Lichaam, de Gemeente. Paulus schrijft over twee soorten gaven: 
1. De gave van genade (:7) 
2. Personen die als gaven aan de Gemeente gegeven zijn (:11). 

 
1. De gave van genade 

De tekst: “maar aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven”, lijkt 
sterk op de tekst uit 3:7: “het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, 
naar de gave van de genade van God die mij gegeven is… 
Als wij ons overgeven aan Christus liefde voor ons en ons verdiepen in de gezonde 
leer van het geheimenis, zijn wij in staat elkaar werkelijk te dienen en de eenheid 
te bewaren.  
 

2. Personen als gaven 
God heeft ons personen gegeven die als gaven gegeven zijn aan de gemeente. We 
onderscheiden binnen deze gaven twee soorten gaven naar hun functie: 
1. De fundamentleggende gaven: apostel en profeten6 
2. De opbouwende gaven: evangelist  en herder/leraar. 
 
De taak van deze personen ligt in het bewaren van de gezonde leer. Opdat vanuit 
de gezonde leer een gezonde geestelijke levenswandel voortkomt. De gezonde 
leer zorgt ervoor dat de gelovigen stabiel worden in hun leven met God. De 
gezonde leer heeft alles te maken met het geheimenis van Christus. 

 
 
 

                                                                                                                                                   
5 1 Korintiers 12:13. 
6
 In het kader van deze onderwerpserie ga ik hier niet in op de vraag waarom deze gaven functioneerden als 

fundament van de Gemeente.  
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5. Het doel van eenheid 
 

Het doel van de eenheid van de Geest en het werk van de ‘opbouwende gaven’ van 
evangelisten en herders/laars wordt omschreven in Efeziërs 4:13 (een letterlijke 
vertaling): 
 

Totdat wij allen geheel komen tot in de eenheid van het geloof en de volledige kennis van 
de Zoon van God, tot in een volwassen man, tot in de maat van de volwassenheid  van de 
volheid van Christus…   
 

De eenheid van het geloof is de volledige kennis van de Zoon van God. De woorden 
‘volledige kennis’ zijn de vertaling van het Griekse woord ‘epignosis’. Dit is een 
kennen door een innige vorm van gemeenschap. Een Bijbelleraar schrijft: 
 

Waarom zijn zo weinig gelovigen op de hoogte van hun werkelijke positie in 
Christus en de rijkdom die ons geschonken is in het kader van de boodschap van 
het geheimenis? Is het niet omdat de volledige kennis hieromtrent eenvoudigweg 
niet bekend is bij de meeste geestelijke leiders van vandaag en daarom ook niet 
gepredikt kan worden? 

 
Deze kennis komt in Paulus brieven na de openbaring van het geheimenis zevenmaal  
voor: 

1. Ef.1:17 2. Ef.4:13 3. Fil.1:9   
4.  Kol.1:9 5.  Kol.1:10 6. Kol.2:2 7. Kol.3:10

  
Dit brengt ons weer terug bij de zeven elementen van eenheid! 
1. Één lichaam: het lichaam van Christus, het onderwerp van het geheimenis 
2. Eén Geest: waarmede alle gelovigen als leden van het Lichaam verzegeld zijn. 
3. Eén hoop: de unieke hoop van het Lichaam van Christus gekoppeld aan de 

roeping om één met Hem te zijn in de ‘hemelse gewesten’. 
4. Eén heer: het Hoofd van het Lichaam, waardoor wij ons geestelijk willen laten 

leiden als leden van het Lichaam 
5. Eén doop: de vereenzelviging van de gelovige met Christus in Zijn dood en 

opstanding. Zo kunnen wij in nieuwheid des levens wandelen. 
6. Eén geloof: Wij leven uit het geloof van Christus die ons heeft liefgehad en zich 

voor Zijn Gemeente heeft overgegeven. 
7. Eén God en Vader: die in al de gelovigen is door Zijn Geest.   
 
Als wij zich hebben op al deze waarheden zal het eenvoudiger zijn om de eenheid van 
de Geest te bewaren! 
 

6. Gedicht 
 

Zo wil ik één zijn  
met allen Heer 
in Uw lichaam  
met elkaar  
verbonden 
in één Geest  
die tot ons  
is gezonden 
in één hoop 

waardoor we weten  
wat ons wacht 
in één Heer 
die ons leidt 
door elke nacht 
in één doop 
waardoor we met 
U begraven zijn 
in één geloof 

waardoor wij leven 
vrij en rein 
met één God 
Die ons aller 
Vader is 
in de openbaring 
van het geheimenis. 
 
 


