
C 
G B B 

G 
r 
a 
c 
i 
a 

 
Creyentes Bíblicos de la Gracia 

Grace Bible Believers 

 
 

www.badnewsgoodnews.net 
info@badnewsgoodnews.net 

 
Apartado 143 

29631 Arroyo de la Miel (Málaga) 
ESPAÑA / SPAIN 

Tel.: (+34) 636 993 444  
 

 

 
========================================================== 

TEST OP YOUTUBE UW KENNIS VAN BIJBELVERZEN                 
(zie www.badnewsgoodnews.net/test_nl.php) 

Bron van de Bijbelverzen: TELOS-VERTALING, © Copyright 1982                                                            

met toestemming van het Bestuur van de Stichting Telos 

                             
Efeziërs hoofdstuk  1                                                  

1. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus 

die in Efeze zijn:                   

2. genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.                      

3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle 

geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus,             

4. zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en 

onberispelijk zouden zijn vóór Hem in de liefde,               

5. terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd heeft, naar het 

welbehagen van Zijn wil,                  

6. tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde,        

7. in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van 

Zijn genade,                               

8. waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht;            

9. daar Hij ons de verborgenheid van Zijn wil bekend heeft gemaakt, naar Zijn welbehagen, dat Hij Zich had 

voorgenomen in Zichzelf                          

10. aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is 

onder één hoofd samen te brengen in Christus. In Hem,                     

11. in Wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van 

Hem die alles werkt naar de raad van Zijn wil,                      

12. opdat wij zouden zijn tot lof van Zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt;      

13. in Wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord – in 

Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte,      

14. die het onderpand is van onze erfenis, met het oog op de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof 

van Zijn heerlijkheid.                          

15. Daarom ook, daar ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u 

hebt tot alle heiligen,                          

16. houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden,                   

17. opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en 

openbaring geeft in de kennis van Hem,                       

18. [ik bid voor] verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van Zijn roeping is, wat de rijkdom is 

van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,                      



19. en wat de uitnemende grootte van Zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht 

van Zijn sterkte,                          

20. die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te 

zetten in de hemelse gewesten,                        

21. boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in 

deze, maar ook in de toekomstige eeuw.                       

22. En Hij heeft alles aan Zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, 

23. die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in alles vervult.  

Efeziërs hoofdstuk  2                           

1. En u heeft God opgewekt, toen u dood was in uw overtredingen en zonden,        

2. waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de 

overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid,      

3. onder wie ook wij allen vroeger verkeerden in de begeerten van ons vlees, toen wij de wil deden van het 

vlees en van de gedachten; en wij waren van nature kinderen van de toorn, evanals de overigen.      

4. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft 

liefgehad,                  

5. toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit genade bent u 

behouden),                  

6. en heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus,       

7. opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade zou betonen in 

goedertierenheid over ons in Christus Jezus.             

8. Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God;       

9. niet op grond van werken, opdat niemand roemt.                     

10. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft 

bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.                       

11. Daarom bedenkt dat u, die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden werd genoemd door de 

zogenaamde besnijdenis die in het vlees met handen gebeurt,         

12. [bedenkt] dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israël en 

vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld.   

13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed van Christus. 

14. Want Hij is onze vrede, die die beiden één gemaakt heeft en de scheidsmuur weggebroken heeft,     

15. toen Hij in Zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, te niet gedaan 

had, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makend,      

16. en die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, terwijl Hij daardoor de vijandschap 

gedood heeft.                

17. En Hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf was, en vrede aan hen die nabij waren. 

18. Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.       

19. Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en 

huisgenoten van God,              

20. opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, 

21. in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer;     

22. in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.  

Efeziërs hoofdstuk  3                           

1. Daarom ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, de volken--         

2. als u hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, mij voor u gegeven,       

3. dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt — zoals ik tevoren in het kort geschreven 

heb;                   

4. daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus —       

5. die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, zoals zij nu in de Geest 

geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten: 



6. dat zij uit de volken medeërfgenamen zijn en medeïngelijfden en mededeelgenoten van de belofte in 

Christus Jezus door het evangelie,               

7. waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de 

werking van Zijn kracht.                

8. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van 

Christus onder de volken te verkondigen,              

9. en voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die vanaf de 

eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft;         

10. opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige 

wijsheid van God bekend gemaakt wordt,             

11. naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer,      

12. in Wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.     

13. Daarom vraag ik u niet moedeloos te worden door mijn verdrukkingen voor u, die uw heerlijkheid zijn. 

14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus,      

15. naar Wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd,        

16. opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in 

de innerlijke mens,               

17. zodat Christus door het geloof in uw harten woont, [en] dat u, terwijl u in de liefde geworteld en gegrond 

bent;                 

18. ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is,    

19. en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele 

volheid van God.               

20. Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht 

die in ons werkt,               

21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid! 

Amen.  

 

 

 

 


