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Gods prioriteit
“Ik ben JaHWeH1 – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof
aan de afgodsbeelden” (Jesaja 42:8).
“Laten zij JaHWeH eer geven, en Zijn lof op de eilanden verkondigen” (Jesaja 42:12).
“Maar nu, zo zegt JaHWeH, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd,
want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij” … “Ieder die genoemd is
naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt” (Jesaja 43:1, 7).
“U bent Mijn getuigen2, spreekt JaHWeH, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het
weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na
Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben JaHWeH, buiten Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik
heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt JaHWeH, dat Ik God ben”.
“Dit volk heb Ik [voor] Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen” (Jesaja 43:21).
“Omwille van Mij, omwille van Mij doe Ik het, want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden!
Ik zal Mijn eer aan geen ander geven” (Jesaja 48:11).
Wij moeten bezorgd zijn over datgene wat God het meest aanbelangt. Er is niets belangrijkers dan
te begrijpen wat het belangrijkste is voor God. Gods prioriteit moet onze prioriteit zijn. Wij moeten
leren begrijpen wat God meer aanbelangt dan iets anders.
Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn bestaan? Waarom werd ik deze morgen wakker om
een nieuwe dag tegemoet te zien? Waarom redde God mij? Toen Hij me redde, waarom nam Hij me
dan niet direct mee naar de hemel om bij Hem te zijn? Waarom liet God me hier voor een tijd op
aarde? Met welk doel schiep God mij en voor welk doel redde God mij?:
“U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle
dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen” (Openbaring 4:11).
Laten we de drie fundamenteelste vragen van het leven beschouwen. Ze hebben te maken met de
oorsprong van de mens, het doel van de mens, en de bestemming van de mens:

Vraag 1: Waar kom ik vandaan?
 De kwestie van de OORSPRONG VAN DE MENS.

ANTWOORD OP VRAAG 1: De levende God schiep mij.
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Voor dit artikel heb ik het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; afbeelding onderaan)
hersteld. Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws
geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de verbondsnaam in onbruik geraakt.
Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JAHWEH. In deze Naam zit de werkwoordsvorm hayah.
: JHWH (te lezen van rechts naar links).
2
In het OT waren joden getuigen van JHWH; in het NT zijn christenen getuigen van de Heer Jezus Christus (Hd 1:8).
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SCHRIFTREFERENTIE:
“Want door Hem [Gods eeuwige Zoon] zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op
de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen” (Kolossenzen 1:16).

Vraag 2: Waarom ben ik hier?
 De kwestie van het DOEL VAN DE MENS.

ANTWOORD OP VRAAG 2: Ik ben hier om God te eren, te verheerlijken.
SCHRIFTREFERENTIES:
“Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God” (1 Korinthiërs 10:31).
“De Koning nu der eeuwen … zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”
(1 Timotheüs 1:17)

Vraag 3: Waar ga ik heen?
 De kwestie van de BESTEMMING VAN DE MENS.

ANTWOORD OP VRAAG 3: Ik zal komen te staan voor de levende God, mijn Rechter, en zal aan
Hem rekenschap afleggen.
SCHRIFTREFERENTIES:
“Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven
alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en
die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippenzen 2:9-11).
“Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God” (Romeinen 14:12).

Bespreking
In dit document richten wij ons vooral op de tweede van de drie vragen: Waarom ben ik hier? Wat
is het doel waarom ik op aarde ben? Wat is het dat mijn God wenst dat ik doe?
Ooit zat ik mee in de bediening van een evangelist, een prediker van het Evangelie. Ik respecteerde
deze man erg, en de Heer heeft zijn bediening gebruikt om vele mensen tot de Redder te brengen.
Op een avond zei deze broeder, vanaf het spreekgestoelte, het volgende: “De reden waarom God
ons hier op aarde heeft gelaten, nadat we gered zijn, is het winnen van zielen”
Deze uitspraak, alhoewel geuit door een oprechte dienaar van God, is misleidend. Als hij had gezegd: “Eén van de redenen … is het winnen van zielen”, dan zou er geen probleem geweest zijn.
Maar dat is niet wat hij zei. Hij zei: “De reden … is het winnen van zielen”. Dit impliceert dat zielen winnen zowat de nummer één is waar God zich aan interesseert, meer dan iets anders. Is dat
werkelijk waar?
We stemmen er zeker mee in dat de redding van de verlorenen van het grootste belang is voor onze
Heer Wiens eigen bloed werd uitgestort om verloren zondaars te redden. In de Grote Opdracht
wordt ons bevolen om het Evangelie te prediken tot en discipelen te maken van al de volken (Mattheüs 28: 19). De redding van de verlorenen staat erg hoog in Gods prioriteitenlijst omdat Hij een
God is die wil dat alle mensen worden gered en tot kennis van de Waarheid komen (1 Timotheüs
2:4). De Heer Jezus is erg begaan met de redding van de verlorenen omdat Hijzelf zei: “Want de
Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is” (Lukas 19:10). De
Redder van zondaars is meer begaan met de redding van zielen dan wijzelf ooit zullen zijn. Moge
God ons helpen ZIJN MEDELIJDEN te delen voor de schapen die verstrooid zijn en die geen Herder hebben (Mattheüs 9:36). Moge de Heer van de oogst meer bekwame arbeiders uitzenden (Mattheüs 9:38)!
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Zo belangrijk als het doel van zielen winnen ook is, het is niet de nummer één reden waarom God
ons heeft gered en ons op aarde gelaten heeft. Er is uiteindelijk slechts één reden waarom wij hier
zijn, en die reden is om de God die ons redde te VERHEERLIJKEN: “opdat u DE DEUGDEN
ZOU VERKONDIGEN VAN HEM Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar
licht” (1 Petrus 2:9). Eén van de manieren waarop ik mijn God en Redder kan verheerlijken is door
Hem toe te staan mij te gebruiken als een kanaal om verloren mannen en vrouwen te bereiken met
het heerlijke Evangelie van een gekruisigde en opgestane Redder.
“Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd,
ja, die heb Ik gemaakt” (Jesaja 43:7). Het belangrijkste en ultieme doel van de schepping en alles
wat God doet, is Zijn eer, lof of heerlijkheid - de manifestatie en demonstratie van WIE HIJ IS.
Zouden wij durven iets anders tot onze hoofdprioriteit te maken? Gods heerlijkheid is precies de
reden waarom wij hier zijn. Wij moeten meer bezorgd zijn over Gods eer dan over al het andere.
“Dit volk heb Ik [voor] Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen” (Jesaja 43:21).
Onze ogen richten op wat-dan-ook dat minder is dan de heerlijkheid van God kan enkel resulteren
in mislukking:
“Want uit [Hij is de BRON] Hem en door [Hij is het KANAAL] Hem en tot [Hij is het DOEL]
Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen” (Romeinen 11:36).
Als wij erin falen dit te begrijpen, dan missen we het belangrijkste stuk van de puzzel. De hele puzzel van Gods doel en programma past slechts samen wanneer het stuk dat Gods heerlijkheid vertegenwoordigd op zijn juiste plaats van pre-eminentie wordt gezet. Iemand of iets anders verheffen
tot de heilige plaats die enkel gereserveerd is voor Gods heerlijkheid is strikt verboden door de Heer
Zelf: “Mijn eer zal Ik aan geen ander geven” (Jesaja 42:8 en zie Jesaja 48:11).
Waar was de Heer het meest bezorgd over, meer dan wat ook? Waarnaar verlangde Hij meer dan
iets anders? In Johannes 17:1 zei de Heer Jezus: “Vader, het uur is gekomen”. Hij sprak van het uur
waarin de toorn van God over Hem aan het kruis zou uitgegoten worden. Het was precies de volgende dag dat Hij naar het kruis zou gaan om te sterven in de plaats van zondaars om redding te
voorzien voor verloren mensen. Waarom ging Christus naar het kruis? Blijkbaar ging Hij naar het
kruis om zondige mensen te redden. De Bijbel zegt dit zo (1 Timotheüs 1:15). Maar dit is niet de
nummer één reden waarom Christus naar het kruis ging.
Zijn belangrijkste reden om naar het kruis te gaan was om GOD TE VERHEERLIJKEN: “Dit sprak
Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw
Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt” (Johannes 17:1). De Heer Jezus was meer bezorgd
over de heerlijkheid van God dan iets anders. Eén van de belangrijkste redenen waarom Christus
aan het kruis stierf was de redding van de verlorenen, maar dé belangrijkste reden was om Zijn Vader te verheerlijken.
Wat is Gods belangrijkste prioriteit? Is het de redding van zielen, of de heerlijkheid van God? Hier
moet een beslissing gemaakt worden en die beslissing zal iemands theologie bepalen. Voor de verbondstheoloog is Gods belangrijkste doel de verlossing van mensen. De dispensationalist ziet een
hoger doel: DE HEERLIJKHEID VAN GOD. Charles Ryrie spreekt hierover:
Geen dispensationalist minimaliseert het belang van Gods reddende doel in de wereld. Maar of dit
Gods algemene of zelfs zijn hoofddoel is, is de vraag. De dispensationalist ziet een breder doel in
Gods programma voor de wereld dan redding, en dat doel is Zijn eigen heerlijkheid. Voor de dispensationalist is de heerlijkheid van God het besturende principe en algemene doel, en het soteriologische3 programma (reddingsprogramma) is een van de belangrijkste ingezette middelen voor het
tot stand brengen van de grootste demonstratie van Zijn eigen heerlijkheid. … het verenigde principe van de verbondstheologie is, in de praktijk, soteriologisch. Het verenigde principe van normatief
dispensationalisme is doxologisch: de heerlijkheid van God.[2]
De verbondstheoloog gelooft, in de praktijk, dat dit doel [het onderliggende doel van God in de wereld] de redding is (alhoewel verbondstheologen de heerlijkheid van God sterk benadrukken in hun
theologie), en de dispensationalist zegt dat het doel breder is dan dat, namelijk de heerlijkheid van
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Van het Griekse sotèr = Redder; Leer omtrent Christus als Zaligmaker.
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God. … Voor de normatieve dispensationalist is het soteriologische of reddingsprogramma van God
niet het enige programma maar één van de middelen die God gebruikt in het totale programma van
Zijn verheerlijking. De Schrift is niet mens-gecentreerd omdat Gods heerlijkheid centraal staat. De
Bijbel leert duidelijk dat redding, hoe belangrijk en wonderlijk het ook is, niet een einddoel op zichzelf is maar veeleer een middel tot het einddoel van Gods verheerlijking. (Efeziërs 1:6, 12, 14).[3]
De apostel Paulus stemde ermee in dat de verlossing van de mens ondergeschikt is aan een veel
groter doel: de heerlijkheid van God:
“tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde” (Efeziërs 1:6).
“opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus
gevestigd hadden” (Efeziërs 1:12).
“Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn
heerlijkheid” (Efeziërs 1:14).
“Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle
eeuwigheid. Amen” (Efeziërs 3:21).
Gods heerlijkheid is de manifestatie en demonstratie van WIE HIJ IS. De levende God maakt Zichzelf bekend. Dit is Zijn grote doel en dit is Zijn grote programma.
Pastor Carlton Helgerson deed in zijn paper The Challenge of a New Religion, de volgende belangrijke observatie met betrekking tot een van de gevaren waarmee het evangelicalisme geconfronteerd
wordt:
Het neo-evangelicalisme … beweert dat het hoofddoel van God de redding van mensen is. Dit is
een dwaling. … Deze veronderstelling is niet enkel een vergissing, het is een schrander bedrog,
want het plaatst soteriologie boven al het andere. Het maakt de mens, niet God, het centrum van
iemands theologie. Elke bijbelstudent hoort te weten dat het hoofddoel van alles wat God doet …
Zijn heerlijkheid is! Het humanistische element dat ’s mensen redding boven de heerlijkheid van
God plaatst, loopt tegengesteld aan wat God heeft geopenbaard. De redding van zielen is slechts één
van de manieren waardoor God verheerlijkt wordt. Wij moeten Zijn heerlijkheid primair stellen. Elk
lager motief, inbegrepen het bereiken van de verlorenen, onteert de Auteur van het geschreven
Woord.[4]
Als onze PRIMAIRE bezorgdheid de redding van de verlorenen is, dan zal onze hele benadering
mens-gecentreerd zijn. Als onze PRIMAIRE bezorgdheid de heerlijkheid van God betreft, dan zal
onze hele benadering en benadrukking God-gecentreerd zijn. Het falen de heerlijkheid van God te
zien als Gods hoofddoel heeft geleid tot tenminste twee ernstige hedendaagse dwalingen.
De eerste van deze dwalingen wordt gevonden in het neo-evangelicale kamp. Een van de grote dwalingen van neo-evangelicale groepen is dat zij de doctrine van redding benadrukken boven alles:
Zonder twijfel, zowel in expressie als de praktijk van het geloof, is de doctrine die het meest wordt
benadrukt door neo-evangelicals deze van de redding. Deze doctrine met zijn individuele en maatschappelijke aspecten lijkt voor neo-evangelicals iets te zijn zoals het hart van het menselijke lichaam. Het is het trillende, kloppende en levengevende centrum van de beweging. Soteriologie is
de doctrine waaraan al het andere ondergeschikt wordt.[5]
Dus vinden we de volgende attitudes:
“We moeten zielen winnen tot elke prijs” (zelfs al moeten we Christus ongehoorzaam te zijn).
“Het enige wat telt is dat er zielen gered worden!”
“We zullen de muziek van de wereld gebruiken als een middel van evangelisatie”.
“Onze getuigen zullen voetbalspelers, nachtclubzangers, politieke personaliteiten en andere beroemdheden zijn, zolang zij Christus belijden, alhoewel ze veeleer ongodvruchtige levens leiden”.
“We zullen hand in hand met alle denominaties werken, met charismaten en Rooms-katholieken”.
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“We zullen reusachtige en dure oecumenische conferenties en congressen opzetten zodat de wereld
onder de indruk zal zijn door onze eenheid en opodat we kunnen determineren wat de taak van de
kerk werkelijk is”.
“Om de wereld te winnen voor Christus, zullen we onze leerstellige verschillen vergeten, en liefde
en eenheid benadrukken. Om de wereld te winnen voor Christus moeten we onze verschillen begraven en de essentiële kern van het Evangelie verkondigen op een positieve wijze”.[6]
Laten we de tweede ernstige fout in beschouwing nemen. Die wordt gevonden binnen het fundamentalistische kamp. Binnen het fundamentalisme vinden we dezelfde dwaling - de dwaling van het
verheffen van zielen-winnen boven alles. Er zijn vandaag vele fundamentalistische kerken die bijna
geheel en exclusief op evangelisatie gericht zijn. Van het spreekgestoelte stromen gestaag reddingsboodschappen, bedoeld voor de ongeredden. De schapen worden niet gevoed en de heiligen worden
niet toegerust. Het resultaat is dat er talloze “Johannes 3:16 christenen” zijn die de weg tot redding
kennen maar die verschrikkelijk onwetend zijn met betrekking tot de hele raad van God. De waarheid van Johannes 3:16 is wonderlijk, maar God heeft ons 66 boeken van de Bijbel gegeven opdat
we mochten leren hoe Hem dagdagelijks te verheerlijken.
Kerken moeten primair functioneren als vormingscentra en niet primair als evangelisatiecentra (1
Korinthiërs 14; Efeziërs 4:11-16). Wij verheugen ons bij elke ziel die een kerkdienst bijwoont, het
Evangelie hoort en Christus leert kennen. Maar, de nadruk in het Nieuwe Testament is niet dat we
de ongeredden naar het Evangelie zouden brengen maar dat wij het Evangelie naar de ongeredden
brengen. Markus 16:15 zegt niet: “Ga heen in heel de wereld en nodig de mensen uit om naar de
kerk te gaan”. De Schrift leert echter wel dat wanneer een ongered persoon in een lokale kerk komt
die functioneert als een vormingscentrum, hij zal neervallen en God aanbidden en zal erkennen dat
GOD IN DIE PLAATS IS (zie 1 Korinthiërs 14:24-25). De geest van het nieuwtestamentische
Christendom is dat elke gelovige toegerust wordt voor het werk van de bediening (Efeziërs 4:12).
Deze welgevoede, geestelijk sterke gelovigen zullen het LEVEN VAN GOD manifesteren (2
Korinthiërs 4:10-11), met het primaire resultaat dat God zal verheerlijkt worden (Johannes 15:8) en
met het secundaire resultaat dat zielen zullen gered worden.[7]
Beschouw sommige van de beroemde zielenwinnende kerken van onze tijd. Het probleem is hetzelfde. Zij hebben het redden van de verlorenen tot hun hoofddoel gemaakt. Om dit doel te bereiken
zouden zij haast alles doen. Veel van deze kerken zijn overgegaan tot het gebruik van schandelijke
en lage trucjes: het aanbieden van gebakken kip, gratis hamburgers en de gelegenheid voor de kinderen om waterballonnen te werpen naar de vrouw van de pastor. “Wij willen alles doen voor de
zielen! We zullen alles doen opdat mensen naar onze kerk getrokken worden en de gelegenheid
zouden hebben om gered te worden. Alles wat hen door de kerkdeuren brengt is acceptabel”.
Een soort van vleselijke atmosfeer doordringt sommige kerken vandaag. Het is de tijd van de “weggevers”. “Neem onze zondagsschoolbus. Als je dat doet, kan je de gelukkige zijn die een $5.00 biljet onder je zitplaats vindt. … Men wordt ziek van de excessen waartoe sommigen vandaag zijn
overgegaan … Het verheft het vlees en degradeert het evangelie. De hoge en heilige boodschap van
het kruis wordt voor ieders oog door de modder gesleurd. … De kerk van onze Heer hoort niet tot
een circus gemaakt te worden. De kerk die het Woord van God predikt in de kracht van de Geest zal
in staat zijn zondaars aan te trekken en zal velen van hen gered zien worden zonder hun toevlucht te
nemen tot goedkope en opzichtige methodes.[8]
Het probleem is heel simpel. We hebben het zicht op God verloren. We hebben onze ogen van God
afgetrokken Die aan ZIJN KERK dagelijks toevoegt die gered moeten worden. HIJ bouwt ZIJN
KERK. Hij is het Die voor de toename moet zorgen. Hij alleen is het Die kan redden. Mocht Hij
behagen in ons scheppen als Zijn instrumenten. Het is een voorrecht met Hem samen te werken!
Het verheffen van Gods heerlijkheid boven alles kan een grote steun zijn voor de gelovigen die
zelfs op moeilijke zendingsvelden voor Christus werken:
De zendeling weet, bijvoorbeeld, dat indien hij naar het veld gaat voor de heerlijkheid van God, hij
zal volhouden in tegenspoed en de moed zal behouden als de zichtbare resultaten klein zijn. Want
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hij weet dat hij daar is als een getuige voor de Heer en zijn bediening is voor Gods heerlijkheid,
zelfs als het evangelie wordt afgewezen. Als dat zo niet zou zijn, zou de zendeling niet op zijn post
blijven.
De last van de Brieven is de gelovigen te leren toestaan dat het inwonende leven van Jezus zich
manifesteert, waardoor God heerlijkheid ontvangt. Dit heeft de voorrang. Deze openbaring, ontvangen en aangehangen, zal de vrucht van de Geest produceren waardoor God verheerlijkt wordt. God
zal het wonder uitvoeren van reproductie door deze getuigen, voor Zijn heerlijkheid.[9]
Het doel van onderhavig artikel is niet het minimaliseren van de ontzaglijke verantwoordelijkheid
die we hebben om het Evangelie te prediken tot elk schepsel. “Als ik het Evangelie verkondig, is er
voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij,
als ik het Evangelie niet verkondig!” (1 Korinthiërs 9:16).[10] Onze last is eenvoudig dat GODS
HEERLIJKHEID onze grootste bezorgdheid zou zijn. Wanneer Gods kinderen op de levende God
steunen, is het zeker dat gelovigen niet laks zullen zijn in Evangelieverbreiding, en zendingsprogramma’s zullen niet falen. Veeleer zal de levensgeur van de kennis van God zich manifesteren in
alle plaatsen, tot heerlijkheid en lof van God.
“En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op
iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen
die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de
dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?” (2 Korinthiërs 2:14-16).
Tot besluit kan het behulpzaam zijn om enkele manieren op te sommen waarop wij God kunnen
verheerlijken in onze dagdagelijkse wandel met Hem:
1. Als we Hem aanroepen in tijden van benauwdheid (Psalm 50:15).
2. Als we dank offeren tot Hem (Psalm 50:23).
3. Als we Gods licht en leven laten schijnen (Mattheüs 5:16).
4. Als we bidden op de juiste manier (Johannes 14:13).
5. Als we in Christus blijven en zo vrucht dragen (Johannes 15:7-8).
6. Als we wandelen in de Geest (Johannes 16:13-14).
7. Als we één geest zijn met andere gelovigen (Romeinen 15:5-6).
8. Als we lichaam en geest heilig en rein houden (1 Korinthiërs 6:20).
9. Als we eten, drinken, of iets anders doen (1 Korinthiërs 10:31).
10. Als we thuis geroepen worden om met Christus te zijn (Johannes 21:19).
“HEM ZIJ DE HEERLIJKHEID in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle
eeuwigheid. Amen” (Efeziërs 3:21).
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