
  
 
 

 

Efeze 2:3-5 
 

Wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns -, 
God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, 

waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de 
overtredingen mede levend gemaakt met Christus.  

 
Als er iets is dat in deze lijdenstijd duidelijk wordt en ook moet zijn en dus onze 
aandacht verdient, dan is het wat Paulus hier stelt. Namelijk, dat wij als mens, 
allemaal, van nature kinderen des toorns waren. Wat direct opvalt met 
betrekking tot zijn opmerkelijke en niet mis te verstane constatering dat elk 
mens van nature valt onder de toorn van God, is het door hem daarbij 
gebruiken van een verleden tijd, ‘waren’. Dit suggereert dat hij ervan uitgaat dat 
de lezer een vergeven, wedergeboren kind van God is. Iemand die dus van het 
door hem gestelde gegeven volkomen doordrongen is: elk mens is van nature 
een kind van de toorn. Wat dat inhoudt? Als het goed is, weet elke christen dat. 
En toch…!   
 
Paulus raakt hier een zaak waarover tegenwoordig binnen breed christelijke 
kring liever niet (meer) gesproken wordt - de toorn van God. Als toch iets 
haaks staat op de liefde van God dan is het toch dat wel. Moet juist die kant 
van God, de liefde van God, het ‘God is liefde’ niet belicht worden, zeker op 
weg naar Pasen? Gods Woord zegt immers zelf: Alzo lief had God de wereld. 
Het door Paulus gebruikte begrip roept de herinnering op aan wat wel 
genoemd wordt ‘het hel en verdoemenis gepreek’. Een boodschap die juist de 
weg naar het kruis blokkeerde! En raak je nu eigenlijk niet opnieuw zo’n oude 
bron die door de Filistijnen mentaliteit is dichtgestopt? (Denk opnieuw even 
terug aan Genesis 26:18 – Isaak die de door de Filistijnen dichtgestopte 
bronnen van zijn vader Abraham weer opgroef en deze vervolgens weer met de 
oude namen benoemde.) 
 
Maar al te duidelijk raakt Paulus een gevoelige zaak. O zeker, we moeten op 
weg naar Pasen Gods liefde voor de wereld niet uit het oog verliezen, maar die 
liefde van God is allerminst blind! Als dit ergens zichtbaar is geworden dan 
toch nadrukkelijk in het gegeven van het kruis. Laat Paulus niet juist in de voor 
deze week gekozen tekst de nadrukkelijke samenhang tussen de beide 
aspecten zien? Toorn en barmhartigheid? Zet hij ze niet in het juiste 
perspectief?  
 
Nemen we één tekstwoord van Hem die in onze plaats leed en stierf op Golgo-
tha, Jezus: En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, 
dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen 
in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt 
uitgeblust (Marc. 9:47, 48). Allesbehalve fraaie begrippen die Hij hier hanteert: 
‘in de hel geworpen’, ‘een niet stervende worm’ en ‘onuitblusbaar vuur’. 
Verloren gaan, de toorn van God, dat is waar Hij hier op duidt.  
 
De lijdenstijd bepaalt de mens bij het maken van een keuze – dé keuze op leven 
en dood. Pasen gaat uiteindelijk om Leven. Leven vanuit barmhartigheid. Geldt 
daarom voor mij terecht het gebruik van de verleden tijd? Ben ik van de 
duisternis overgegaan in het Licht? Wie kiest o verdwaasde voor het leven de 
dood? 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


