
Vragen bij Efeze 2:1-10 
 
En u (Ef. 2:1) 
1. Waar heeft ‘en u’ betrekking op in Efeze 2:1. Wat is het onderwerp en het gezegde? (‘u’ moet 

lijdend voorwerp zijn). 
 
2. Hoe bevestigt Paulus dit in Efeze 2:1-10? 
 
3. Hoe kan je zien dat Paulus in deze brief verder gaat dan in Romeinen?  
 
4. Wat is Gods doel met de positie van de gelovigen zoals geschilderd in Efeze 2:1-10? 
 
5. Om welk woord gaat het om in die tekst, waar ik op doel in vraag 4? 
 
6. Hoe gebruikt Paulus dit nog meer in deze verzen? 
 
7. Wat betekent ‘door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave’ in vers 8? 
 
Dood in/door/der zonden en misdaden (Ef. 2:1) 
8. Waarom is de vertaling ‘door de misdaden en de zonden’ in vers 1 twijfelachtig? 
 
9. ‘Der misdaden en zonden dood’; noem alle teksten die dezelfde grammaticale constructie 

hebben in het Grieks. 
 
10. Verklaar Kolossenzen 2:13 in de context van 11 en 12. 
 
Eertijds 
11. Noem een aantal kernwoorden van Efeze 2:1-10. (Die liggen niet echt allemaal aan de 

oppervlakte, maar moeten gevonden worden in het licht van de hele brief). 
 
12. Noem alle teksten met ‘eertijds’ in Efeze en Kolossenzen. 
 
13. Welke teksten horen er bij elkaar en leggen elkaar uit? 
 
14. Met welke 9 termen schets Paulus de toestand van de heidenen in Efeze 2:11-13 en 

Kolossenzen 1:21? 
 
15. Waarmee worden de ‘boze werken’ in Kolossenzen 1:21 gecontrasteerd in Efeze 2? 
 
16. Welke woorden gebruikt Paulus tegenover ‘eertijds’? (Ef. 2:13) 
 
17.  Hoe beschrijft Paulus de gelovigen in Efeze 2:11-22 tegenover hun ‘eertijds’? 
 
18. Wat stelt Paulus tegen over het ‘eertijds’ van Kolossenzen 1:21? 
 
19. In Efeze 2:2 en 3 lijkt Paulus een aantal woorden te gebruiken voor de mensen onder de 

macht van de boze, die hij ook gebruikt voor de gelovigen in Christus. Noem er eens een 
paar? 

 
20. Waarom is er een overduidelijk verband tussen ‘eertijds’  van Efeze 2:1-3 en Efeze 5:18? 
 
 



Eertijds vervolg 
 
21. In Johannes 9 vinden we pote in de betekenis van ‘eertijds’ voor het eerst in de Evangeliën. 

Welk vers? 
 
22. Wat is globaal de inhoud van dat hoofdstuk? 
 
23. Wat zijn kernwoorden? 
 
24. Zie je een overeenkomst in het gebed van Paulus?  (Efeze 1) 
 
Eertijds van Paulus 
 
25. In welke drie teksten spreekt Paulus over zijn ‘eertijds’? 
 
26. Is dat eenzelfde ‘eertijds’ als dat van de heidenen aan wie hij schrijft? (de Efeziërs en de 

Kolossenzen bijvoorbeeld) 
 
27. In welke periode van Paulus’ leven zou Romeinen 7:9 te plaatsen zijn? (heel globaal) 
 
28. Welk gedrag zou dit bij hem verklaren? 
 
29. Zie je een parallel met een geschiedenis in de Evangeliën? 
 
30. Hoe kan je Paulus’ ‘eertijds’ in een paar woorden vangen? 
 
31.  In welke Schriftplaatsen spreekt hij nog meer over dit ‘eertijds’? (zonder het woord pote te 

noemen) 
 
 
Boze werken en goede werken 
 
32. Waar lazen we dat ons ‘eertijds’ verbonden was met ‘boze werken’? 
 
33. Wat voor soort werken horen er bij ‘maar nu’, ‘genade’? 
 
34. Lees Efeze 2:10. Wie of wat zijn er nu voorbereid? ‘Wij’ of de ‘goede werken’? 
 van Hem want wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus op werken goede die tevoren 

bereid heeft  de God opdat daarin wij zouden wandelen 
 
35. ‘Te voren bereid’ vind je ook in Romeinen 9:23. Beïnvloedt dat je antwoord op vraag 34? 
 
36. Lees nu ook 2 Timotheüs 2:21; 3:17; Titus 3:1 en kijk of dit je uitleg van Efeze 2:10 bevestigt 

of weerlegt. 
 
37. Vergelijk Efeze 2:10 met Kolossenzen 1:9, 10. 
 
38. Welke brieven van Paulus spreken er in het bijzonder van ‘goede werken’? 
 
39. Schrijf alle teksten in deze twee brieven op die gaan over ‘goede werken’. 
 
40. Wie zijn ongeschikt voor goed werk? 



Roemen of niet roemen 
 
41. Wat betekent roemen? (Ef. 2:9) 
 
42. Waarom zegt Paulus niet te roemen? 
 
43. ‘Niet roemen’ lijkt andere Bijbelteksten tegen te spreken, waar Paulus zegt juist wel te 

roemen. Noem een paar voorbeelden. 
 
44. Waarin roemen we wel? 
 
45. In welke tekst wordt een combinatie van ‘roem’ en ‘werken’ ook uitgesloten? (Romeinen) 
 
Wandelen in goede werken 
 
46. Paulus gebruikt ‘wandelen’ in Efeze zeven keer. 
 Zoek ze alle zeven op. 
 
47. Uit deze teksten kunnen we opmaken wat ´wandelen´ in goede werken betekent. 
 Waarin en hoe moeten we wandelen? 
 
 


