
Brieven van Thuis
Boodschappen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Niweuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de 
gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom.  Ze hebben een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot 
Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor 
ons vandaag.  Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te 
volgen op weg naar Huis.  En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe 
brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterkten en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en 
toch soms moeilijke tijden en toestanden.  Deze studies kijken naar de practische lessen die we in deze “Brieven van 
Thuis” kunnen vinden.     

De brief aan de Efeziërs (1)

¿ Wat is jouw grootste probleem met de maatschappij van vandaag? 

De nieuwe maatschappij van God
God, door Paulus, schrijft ons over een nieuwe maatschappij, een nieuwe manier om samen te leven op een manier die 
voor iedereen een zegen is.  Laten we kijken naar wat God ziet als een goedwerkende maatschappij.  

¿ Hoe vaak zeg jij “Dank je wel”?  Waar ben je dankbaar voor?  

LEES 1:15-23

verzen 15-19
Wat bidt Paulus voor deze mensen?  Wat wil hij dat ze kunnen hebben?  

Zou dit deel kunnen uitmaken van jouw gebeden voor andere mensen?  Hoe zou dit ons als groep helpen?  

Waarvoor zijn deze dingen gebruikt?  Welk doel hebben ze?
- wijsheid en openbaring?
- verlichte ogen van het hart?

Hoe is de hoop van dezxe mensen anders dan voor anderen?  Welk hoop is het?

Welk erfdeel hebben zij en welk rijkdom bevat dit erfdeel?

verzen 19-23
¿ Wie is de machtigste persoon die jij ooit gezien heb?  Wat is de machtigste iets dat jij gezien heb?
 
Welk macht wordt uitgeoefend in “zij die geloven”? 

Hoe kan deze macht gebruikt worden in het leven dat jij vandaag voor God leeft?

Wat impliceert het beeld van het lichaam van Christus voor de mensen die Hem volgen?  

CONCLUSIE - LEES 3:14-21  DIT is de familie van GOD



Brieven van Thuis
Boodschappen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Niweuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de 
gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom.  Ze hebben een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot 
Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor 
ons vandaag.  Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te 
volgen op weg naar Huis.  En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe 
brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterkten en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en 
toch soms moeilijke tijden en toestanden.  Deze studies kijken naar de practische lessen die we in deze “Brieven van 
Thuis” kunnen vinden.     

De brief aan de Efeziërs (2)

¿ Wat was een van de beste cadeaus die jij als kind kreeg?  Waarom was het zo bijzonder? 

De nieuwe maatschappij van God
God, door Paulus, schrijft ons over een nieuwe maatschappij, een nieuwe manier om samen te leven op een manier die 
voor iedereen een zegen is.  God bied aan om ons LEVEND te maken in zijn maatschappij. 

LEES 2:1-10

Heb jij jezelf ooit voorgesteld in een levensbedreigende situatie?  (vliegtuig ongeluk, ziekte, enz)
Hoe goed zou het voelen om uit die penibele situatie te ontsnappen?  

verzen 1-3
Wat betekent het om  “dood door uw overtredingen” te zijn?  Wat heeft dit veroorzaakt?

Zijn lusten en verlangens goed of slecht?  Moeten we ze vervullen of niet?    

Kan jij zien dat jij een “kind van de toorn” was (ook als je dat niet meer ben)?   

verzen 4-7
Waarom moest God degene zijn om leven te geven? 

Wat is de verhouding tussen toorn en liefde ?

Vergelijk onze ervaring met dat van Christus (verzen 4-6)

verzen 8-10
Geef een voorbeeld, een illustratie van de belangrijkste woorden hier: genade, geloof en werken.  

Wat is de relatie tussen genade en werken?  

Waarvoor werden wij geschapen (volgens vers 10)?

Geestelijk gezien, voel jij je meer dood of levend nu?  Waarom?
Wat heeft God voorbereid voor jou te doen of zijn?  

CONCLUSIE - LEES 3:14-21  DIT is de familie van GOD



Brieven van Thuis
Boodschappen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Niweuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de 
gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom.  Ze hebben een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot 
Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor 
ons vandaag.  Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te 
volgen op weg naar Huis.  En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe 
brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterkten en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en 
toch soms moeilijke tijden en toestanden.  Deze studies kijken naar de practische lessen die we in deze “Brieven van 
Thuis” kunnen vinden.     

De brief aan de Efeziërs (3)

¿ Waar kom jij vandaan?  Wat betekent jouw burgerschap voor jou?

De nieuwe maatschappij van God
God, door Paulus, schrijft ons over een nieuwe maatschappij, een nieuwe manier om samen te leven op een manier die 
voor iedereen een zegen is.  God bied een maatschappij aan die gebouwd is op gelijkheid.  

LEES 2:11-22

Heb jij ooit discriminatie ervaren of je uitgesloten gevoeld?  Wat waren de redenen hiervoor?
Maken de redenen uit voor hoe jij je voelt?  

verzen 11-13
Wat was de verhouding tussen Joden en heidenen in het verleden?  Waarom?
Niet vergeten dat ALLE volkeren naar God konden komen via de Joden.  De Joden zelf hadden een eigen exclusiviteit 
gecreeërd.

Welke problemen hadden de heidenen vóór Christus?  (zie vers 12)    

Wat krijgen we door “in Christus” te zijn?   

verzen 14-18
Welk bom liet Jezus ontploffen in de godsdienstige “klasse systeem” van zijn tijd? 

Wat zeggen deze verzen over scheidingen gebaseerd op ras?

Wat zeggen deze verzen over scheidingen gebaseerd op godsdienst?

verzen 19-22
Wat is een hoeksteen?  Hoe is Christus de hoeksteen?  

Hoe lijkt de verzoenende werk van Christus op nieuwe burgerschap?  Een nieuw gezin?  Een nieuwe tempel?  

Hoewel de genade van God persoonlijk is, welke maatschappelijke muren zou dit kunnen beïnvloeden in jouw 
omgeving? in jouw gemeente?  Wat is jouw taak in dit proces?   

CONCLUSIE - LEES 3:14-21  De familie van GOD (let op, de HELE familie, ALLE heiligen)



Brieven van Thuis
Boodschappen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Niweuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de 
gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom.  Ze hebben een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot 
Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor 
ons vandaag.  Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te 
volgen op weg naar Huis.  En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe 
brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterkten en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en 
toch soms moeilijke tijden en toestanden.  Deze studies kijken naar de practische lessen die we in deze “Brieven van 
Thuis” kunnen vinden.     

De brief aan de Efeziërs (4)

¿ Wie van jouw broers of zussen vind je het meest  “volwassen”?

De nieuwe maatschappij van God
God, door Paulus, schrijft ons over een nieuwe maatschappij, een nieuwe manier om samen te leven op een manier die 
voor iedereen een zegen is.  In dit gedeelte, krijgen we een begin van practische gereedschap van God om deze 
maatschappij realiteit te maken.Het begint met een samwerking.

LEES 4:1-16

verzen 1-6
Hoe beïnvloieden de kwaliteiten in vers 2 de roeping van vers 1? 

Wat voegt elk kwaliteit toe aan eenheid?

Waarom legt Paulus zo een nadruk op eenheid in deze verzen? 

Wat hebben de voorgaande hoofdstukken hiermee te maken?
Hoe zijn we één lichaam? Waar heeft dit mee te maken?
Wat is de hoop van onze roeping?
Waarom noemt hij God hier ook “Vader”?

Verzen 7-13
In vers 7 begint een inleiding van de practische gereedschap die God ons geeft. 
Wat vertelt vers 7 ons? Waarom is dit belangrijk (in Efeze en bij ons)?

Wat is het doel van de gaven die God geeft? (v. 8-13)

Wat heeft God gegeven om dit te bewerkstelligen?

Verzen 14-16
Welk verschillen zijn er tussen de eenheid die al bestaat (v. 3-6) en de eenheid die zal komen (v. 13-16)?

Wat hebben we nodig om volwassen te kunnen groeien?

Wat hebben we nodig om een volwaardig lichaam te worden?

Wat is het probleem met Christen proberen zijn zonder de gemeente? Hoe kan jij jouw gaven in het lichaam 
gebruiken? Hoe kan jij de gaven van anderen in jou laten werken? 

CONCLUSIE - LEES 3:14-21  De familie van GOD (samen met alle heiligen)



Brieven van Thuis
Boodschappen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Niweuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de 
gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom.  Ze hebben een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot 
Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor 
ons vandaag.  Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te 
volgen op weg naar Huis.  En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe 
brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterkten en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en 
toch soms moeilijke tijden en toestanden.  Deze studies kijken naar de practische lessen die we in deze “Brieven van 
Thuis” kunnen vinden.     

De brief aan de Efeziërs (5)

¿ Kies jij zelf wat jij draagt? Of let je meer op anderen om te beslissen wat je zal dragen?

De nieuwe maatschappij van God
God, door Paulus, schrijft ons over een nieuwe maatschappij, een nieuwe manier om samen te leven op een manier die 
voor iedereen een zegen is.  In dit volgende groter gedeelte, graven we dieper naar de practische tips die God ons geeft 
om deze maatschappij realiteit te maken. 

LEES 4:17-32

verzen 17-24
Hoe sterk worden onze daden beïnvloed door wat we denken? Hoe gebeurt dit? 

Ijdelheid, verduisterd, onwetendheid, verharding
Is het mogelijk om winst te slaan uit onreinheid?

Waarom handelen (DOEN) wij anders? (vers 20)
Wat houdt “Christus kennen” in? Wat is nodig om een leven in Hem te hebben?

Verzen 25-32 
Waarom is liegen het tegenovergestelde van saamhorigheid?

Wat doe jij als je in toorn geraakt? Tips? (zie ook Jak. 1:19-21)

Welke principe zie je aan het werk in verzen 28-29? (zie ook Rom. 12:21)
Werken is goed (zie ook 1 Tess. 4:10-12 en 2 Tess. 3:5-13)
De tong is machtig! (zie ook Jak. 3:1-12)

Vergelijk verzen 31-32 met Kol. 3:5-17 en Gal 5:19-24

Waardoor wordt de heilige Geest Gods bedroefd?

Wij worden aangemoedigd om nieuw te zijn, anders dan wat we waren, anders dan de wereld. Dit vraagt inzet en een
verandering van denken. Hoe ziet jouw nieuw leven anders uit dan de oude? Hoe wil je dat het nog meer verandert?

CONCLUSIE - LEES 3:14-21  De familie van GOD (geworteld en gegrond in de liefde)



Brieven van Thuis
Boodschappen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Niweuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de 
gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom.  Ze hebben een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot 
Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor 
ons vandaag.  Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te 
volgen op weg naar Huis.  En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe 
brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterkten en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en 
toch soms moeilijke tijden en toestanden.  Deze studies kijken naar de practische lessen die we in deze “Brieven van 
Thuis” kunnen vinden.     

De brief aan de Efeziërs (6)

¿ Wie deed jij na als kind?

De nieuwe maatschappij van God
God, door Paulus, schrijft ons over een nieuwe maatschappij, een nieuwe manier om samen te leven op een manier die 
voor iedereen een zegen is.  In een vervolg van de verzen in hoofdstuk 4 zien we in het begin van hoofdstuk 5 nog meer 
praktische tips over hoe we anders kunnen zijn. In deze maatschappij zijn we volop wakker en vol van de Geest. 

LEES 5:1-21

vers 1-2
Vergelijk dit beeld van God met dat van jou en van hoe de wereld God ziet 

Wie zijn wij?
Wat voor een voorbeeld hebben we?
Wat heeft een ‘welriekende reuk’ er mee te make?

Verzen 3-14
Hoe lijken een hoereerder, een onreine en een geldgierige op elkaar?

Hoe kan hebzucht in één adem genoemd worden met hoererij?

Hoe moeten we wél onze tong en woorden gebruiken?

Vergelijk vers 5 met vers 9. 
Vergelijk vers 11 met Rom. 12:21 en Lucas 11:14-28

Verzen 15-21
Wat zegt het dat we “nauwlettend” moeten toe zien hoe wij wandelen?

Wat zegt vers 10 en 17 over de wil van de Heer? 

Hoe ziet “vol van de Geest” eruit volgens verzen 18-21
Is dit iets dat men alleen of gezamenlijk doet?
Wat heeft vreugde en dankbaarheid hiermee te maken?
Wat betekent “onderdanig”?

Vergelijk 4:1, 5:1, 5:8 en 5:15. Welk beeld moet voor ons gelden? Op wie of wat moeten we lijken?
 
Wij kunnen, gezamenlijk, nieuwe mensen zijn en het voorbeeld volgen van Jezus Christus. We laten het oude los en 
grijpen het nieuwe met volle teugen aan. 

CONCLUSIE - LEES 3:14-21  De familie van GOD (we zijn naar Hem genoemd)



Brieven van Thuis
Boodschappen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Niweuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de 
gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom.  Ze hebben een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot 
Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor 
ons vandaag.  Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te 
volgen op weg naar Huis.  En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe 
brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterkten en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en 
toch soms moeilijke tijden en toestanden.  Deze studies kijken naar de practische lessen die we in deze “Brieven van 
Thuis” kunnen vinden.     

De brief aan de Efeziërs (7)

¿ Welke waarheden zien we inTV ‘families’? Welke TV familie spreekt jou aan?

De nieuwe maatschappij van God
God, door Paulus, schrijft ons over een nieuwe maatschappij, een nieuwe manier om samen te leven op een manier die 
voor iedereen een zegen is.  Dit gedeelte is een vervolg van het stukje in hoofdsstuk 5 waar we praktische voorbeelden 
krijgen van een maatschappij waar we elkaar voorop plaatsen. Deze samenleving werkt zich uit in alle onderdelen van 
ons leven samen. 

LEES 6:1-9

Denkend terug aan hoofdstuk 5, waarom gebruikt Paulus het huwelijk om vers 21 voor te stellen?  
Let op hoe deze vers de andere relaties in hoofdstuk 6 ook beïnvloed. 

Verzen 1-4
Hier is het leven van een gezin: vader, moeder en kinderen.  
Welke kwaliteiten zouden we in zo’n gezin moeten kunnen verwachten? 

Welke 4 redenen worden aan kinderen gegeven om hun ouders te gehoorzamen?
1.
2.
3.
4.

Wat heeft 5:21 te maken met deze verhoudingen? 
Vergelijk deze verzen met Kolossenzen 3:20-21. Hoe vullen deze teksten elkaar aan?

Verzen 5-9
Hier zien we de relatie tussen slaaf en meester. Denk hierbij ook aan de relatie werkgever/werknemer. 
Hoe kijken Christenen anders naar het idee “slaaf” als het gaat om “slaaf van Christus”?

Waarom kan een slaaf of werknemer zijn meester dienen en zijn best geven?

Welk woord in vers 9 benadrukt hoe gelijk meester en slaaf zijn? 

Wat heeft 5:21 te maken met hoe we ons werk doen? 
Vergelijk deze verzen met Kolossenzen 3:22 - 4:1. Hoe vullen deze teksten elkaar aan?

Hoe zou 5:21 misbruikt kunnen worden als we Christus niet centraal stellen?
 
CONCLUSIE – LEES 3:14-21 – De liefde van CHRISTUS (die in ons allen werkt, die we kunnen kennen)



Brieven van Thuis
Boodschappen voor vandaag 

van de brieven van het Nieuwe Testament

De brieven die we in het Niweuwe Testament hebben werden door inspiratie van de Heilige Geest geschreven aan de 
gemeenten, de nieuwe Christenen, in de groeiende wereld van het Christendom.  Ze hebben een boodschap voor de 
lezers van die periode.  Maar omdat ze door God geschreven zijn, die wist dat meer mensen door de eeuwen heen tot 
Christus zouden komen, en omdat de boodschap principes bevat die voor alle tijden zijn, zijn die brieven dus ook voor 
ons vandaag.  Ze zijn brieven van Thuis, brieven van bij God, brieven van Hem aan ons terwijl we Hem proberen te 
volgen op weg naar Huis.  En net zoals je zou verwachten van een brief van thuis als je ver weg was van je thuis, dexe 
brieven zijn bedoeld om aan te moedigen, te versterkten en leiding te geven bij nieuwe, spannende, avontuurlijke en 
toch soms moeilijke tijden en toestanden.  Deze studies kijken naar de practische lessen die we in deze “Brieven van 
Thuis” kunnen vinden.     

De brief aan de Efeziërs (8)

¿ Welke outfit vond je leuk als kind bij een verkleedpartij?

De nieuwe maatschappij van God
God, door Paulus, schrijft ons over een nieuwe maatschappij, een nieuwe manier om samen te leven op een manier die 
voor iedereen een zegen is.  In dit gedeelte zien we zeer practische tyips voor ons individuele alledaagse levenin deze 
samenleving. We willen niet alleen overleven, we willen leven ten volle.

LEES 6:10-13

Waarom is vers 10 zo belangrijk?  Hoe is dit een herinnering aan wat al gezegd is in vorige hoofdstukken?  

vers 12 
Hoe kan “het kwade” ons leven beïnvloeden? 
Hoe kunnen deze machten de sociale, politiek en godsdienstige structuren besmetten en aantasten?

Wanneer begin jij te studeren voor een examen?  
Wanneer zou best zijn om je voor een sport competitie voor te beredien?      

Waarom is je geestelijk wapenrusting aandoen pas ten tijde van de strijd vaak te laat?

LEES 6:14-20
Kijk goed naar deze wapenrusting  Welke zijn defensief? Welke offensief??

omgoord met de waarheid – deze ‘riem’ houd het gewicht van de pantser. Welke waarheid?
Pantser der gerechtigheid – van wie is die gerechtigheid? (zie 2 Cor. 5:21)
geschoeied met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes  - flexibiliteit, kracht om vooruit te 
gaan komt van een boodschap van vrede (met wie?)
schild des geloofs – What geloven we?  Hoe kan dit ons beschermen?
helm des heils – je hoofd is het belangrijkste, denk/zie/weten
zwaars des Geestes (het woord van God) – dit wordt offensief gebruikt (zie 2 Cor. 10:3-5)

Hoe past gebed in deze strijd?
Denk even na over jouw wapenrusting en de toestand er van.  Wat heb jij nodig om de strijd aan te gaan?  

Waar vinden we de frontlinie van deze strijd?  In de gemeente?  In de buurt?  In het land? 
  
CONCLUSIE- LEES 6:23-24  Welke van de vier - vrede, liefde, geloof, genade – betektn voor jou het meest?   
LEES 3:14-21 – GOD’s kracht in ONS aan het werken!


