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                                 BELOFTEN EN VERBORGENHEDEN 
 
                                             www.trustingthelord.com 
 
                                      Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1977. 

 

“Ef.2:11: Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 

genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 

geschiedt; 

 

“Ef.2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, 

en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 

wereld. 

 

De mensen in dit gedeelte zijn GELIJK aan u en ik. En er worden hier vijf dingen over ons 
gezegd, merk op: EERTIJDS waren we: 
 
1)-Zonder Christus. 
 
Er zijn sommigen die zeggen dat dat betekent dat u “zonder Christus” was voordat u “gered 
werd” of “opnieuw geboren” werd. Maar dat is NIET het geval want het vers is duidelijk. Het 
vers vertelt u de REDENEN waarom u eertijds ZONDER CHRISTUS was:  
 
2)-Omdat we vervreemd waren van het burgerschap Israëls. 
 
De Efeziërs: in plaats van Israël te zegenen, en het zaad van Abraham te zegenen….en in 
plaats van verbonden te zijn met Israël….zoals dat met SOMMIGEN het geval was, zo waren 
de Efeziërs, en u en ik, VERVREEMD van Israël. Wij hebben Israël nimmer gezegend …. 
want ten tijde dat wij ter wereld kwamen was er GEEN Israël om te zegenen. 
 
3)-Vreemdelingen van de verbonden. 
 
Een vreemdeling is iemand die niets afweet van de beloften van God, ze zijn vreemd voor 
hem en hij is voor hen een vreemde. Dat was het geval met de Efeziërs. Ze wisten NIETS van 
de beloften van God….de beloften waren VREEMD voor hen. En zo waren ook u en ik.  
 
4)-Zonder God. 
 
Deze mensen waren VER VERWIJDERD van God, de God van de bijbel, de God van 
Abraham, Izak en Jacob. De Efeziërs hadden eertijds hun eigen goden en godinnen. Ze waren 
aanbidders van een VROUW in de Hemel. Ze noemden haar DIANA, en ze zeiden: “Groot is 
de Diana der Efeziërs”. Het waren zeer religieuze mensen zoals er heden ten dage zovelen in 
de wereld zijn, maar ze waren VERLOREN. Ze waren ZONDER GOD. 
 
5)-Zonder hoop in de wereld. 
 
Eertijds HADDEN ZE GEEN HOOP. Wat voor hoop kan er ook zijn in het aanbidden van 
een vrouw in de Hemel, en in vele gevallen zelfs het aanbidden van een standbeeld of een 
afbeelding. Er is ÉÉN GOD en er is ÉÉN MIDDELAAR tussen God en mensen, de mens 
Christus Jezus. Maar deze Efeziërs wisten dat niet, en vele hedendaagse religieuze mensen 
weten dat ook niet. 
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Het goede nieuws voor de Efeziërs, en voor u en voor mij is “MAAR NU”: 
 
“Ef.2:13: Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door 

het bloed van Christus. 

 
“Ef.2:14: Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 

afscheidsels gebroken hebbende, 

 
Het gaat hier om vers 14 met betrekking tot: BEIDEN……en de MIDDELMUUR DES 
AFSCHEIDSELS. 
 
Er zijn er die zeggen dat het “BEIDEN” in deze passage een verwijzing is naar BEIDEN, 
Joden en Heidenen, en dat de middelmuur des afscheidsels een verwijzing is naar de Wet van 
Mozes. Maar dat is niet het geval. Let op hetgeen er verder wordt gezegd in deze passage: 
 
“Ef.2:15: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden 

in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou 

scheppen, vrede makende;  
 
Houd in gedachten dat er, tijdens de bediening van Paulus, ten tijde van het boek 
Handelingen, inzettingen waren. Deze inzettingen verboden dingen waar deze Heidenen bij 
betrokken waren.  
 
“Ef.2:16: En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 

vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 

 

“Ef.2:17: En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en 

dien, die nabij waren. 

 
Dus U….met andere woorden…..de Efeziërs, en de Efeziërs zijn gelijk aan u en ik. JULLIE, 
zegt hij, waren VERRE. En merk op dat er ook anderen waren waarvan hij zegt “die NABIJ 
waren”. 
 
Iemand KAN NIET tegelijkertijd aan beide beschrijvingen voldoen. Je kunt niet “VERRE” 
zijn en tegelijkertijd behoren bij hen “die NABIJ waren” zijn. Het moet hier dus TWEE 
groepen personen betreffen. Zie nu terug naar hoofdstuk één: 
 
“Ef.1:12: Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 

hebben. 

 

Hier is een groep mensen. Er wordt naar verwezen als WIJ. Wij die eerst in Christus gehoopt 
hebben. Het is duidelijk dat Paulus ook tot die groep behoort. Paulus HOOPTE voor het 
EERST in Christus toen hij de Heer ontmoette op de weg naar Damascus in Handelingen 9. 
Later begon hij met het schrijven van brieven aan de mensen tot wie hij had gepredikt. Zie: 
 
“Gal.1:10: Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien 

ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. 
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“Gal.1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd 

is, niet is naar den mens. 

 

“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door 

de openbaring van Jezus Christus. 

 
Dus werd het evangelie, dat Paulus predikte, hem door DIRECTE openbaring van Christus 
gegeven. Het werd hem niet onderwezen, ook ontving hij het niet van iemand anders. Hij zegt 
dat hij het ONTVANGEN HEEFT: 
 
“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 

 

“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de 

Schriften; 

 

Het resultaat van het prediken van DIE boodschap is dat Christus is gestorven  voor ONZE 
zonden, naar de schriften, en dat Hij is begraven en ten derde dage is opgewekt, dat er mensen 
gered worden. 
 
Paulus reisde rond tijdens de tijdspanne van het boek Handelingen en hij ging naar 
verschillende steden en in die steden GING HIJ NAAR de synagogen van de Joden. IN die 
synagogen waren PERSONEN. Deze personen worden OMSCHREVEN, zowel door Lukas 
als door Paulus in het boek Handelingen…door Paulus in zijn brieven die hij schreef aan deze 
personen in die tijd, ten tijde van het boek Handelingen. Let op wat Paulus zegt…en Barnabas 
is bij hem:  
 
“Hand.13:4: Dezen dan, uitgezonden zijnde van den Heiligen Geest, kwamen af tot Seleucie, 

en van daar scheepten zij af naar Cyprus. 

 

“Hand.13:5: En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de 

synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. 

 
“Hand.13:14: En zij, van Perge het land doorgaande, kwamen te Antiochie, een stad in 

Pisidie; en gegaan zijnde in de synagoge op den dag des sabbats, zaten zij neder. 

 
“Hand.14:1: En het geschiedde te Ikonium, dat zij te zamen gingen in de synagoge der Joden, 

en alzo spraken, dat een grote menigte, beiden van Joden en Grieken, geloofde. 

 
We vinden hier dus Paulus, en Barnabas, die in de synagogen der Joden gaan. In die 
synagogen vond Paulus Joden, Joodse proselieten en hij vond er HEIDENEN die de God van 
Abraham vreesden. Zie: 
 
“Hand.13:16: En Paulus stond op, en wenkte met de hand, en zeide: Gij Israelietische 

mannen, en gij, die God vreest, hoort toe. 

 
De ISRAËLITISCHE MANNEN in het vers zijn Joden. De GIJ DIE GOD VREEST zijn geen 
Joden maar zijn Heidenen die de God van Abraham aanbaden. Als nu een Heiden GOD 
VREESDE dan kunt u niet zeggen dat hij op één van de Efeziërs lijkt die ZONDER GOD 
waren: 
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“Ef.2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, 

en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 

wereld. 

 
Je kunt een “God vrezende Heiden” niet hetzelfde maken als ÉÉN die zonder God en zonder 
hoop in de wereld is. Zie opnieuw: 
 
“Hand.13:26: Mannen broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God 

vrezen, tot u is het woord dezer zaligheid gezonden. 

 
De “EN DIE ONDER U” in dit vers komen niet overeen met degenen in de brief aan de 
Efeziërs, zo is het toch? Maar wie zijn ze dan wel? Ze zijn “DIEN DIE NABIJ WAREN”:  
 
“Ef.2:17: En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en 

dien, die nabij waren. 

 
Hen die NABIJ waren zijn mensen die HOOP HADDEN, zij waren niet ZONDER HOOP. Ze 
zijn NABIJ omdat ze, in plaats van VREEMDELINGEN van het burgerschap Israëls, zich 
met Israël hebben VERBONDEN, vrezende de God van Abraham. Waarom zouden ze anders 
in de synagogen zijn? 
 
“Hand.17:1: En door Amfipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te 

Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. 

 

“Hand.17:2: En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang 

handelde hij met hen uit de Schriften, 

 

“Hand.17:3: Dezelve openende, en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en 

opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondige. 

 

“Hand.17:4: En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van 

de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige. 

 

Ziet u de GODSDIENSTIGE GRIEKEN. Aan wie waren zij toegewijd? Vanzelfsprekend aan 
de God van Abraham. 
 
“Hand.17:10: En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord 

ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo 

waren. 

 

“Hand.17:12: Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de 

mannen niet weinige. 

 
Hier zien we dus opnieuw dat vele Joden de boodschap van Paulus geloofden, en we zien 
eveneens GRIEKEN, zowel mannen als vrouwen. Paulus verlaat nu Berea en hij gaat naar 
Athene: 
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“Hand.17:15: En die Paulus geleidden, brachten hem tot Athene toe; en als zij bevel 

gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, 

vertrokken zij. 

 

“Hand.17:16: En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, 

ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was. 

 

“Hand.17:17: Hij handelde dan in de synagoge met de Joden, en met degenen, die 

godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen, die hem voorkwamen. 

 

En opnieuw ziet u Joden, en wat ziet u nog meer? GODSDIENSTIGE PERSONEN. Het mag 
duidelijk zijn dat “godsdienstige personen” voor Israël geen vreemdelingen zijn, zo is het 
toch? We gaan verder met: 
 
“Hand.18:1: En na dezen scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe; 

 

“Hand.18:4: En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden 

en Grieken. 

 
“Hand.18:8: En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn 

huis; en velen van de Korinthiers, hem horende, geloofden, en werden gedoopt. 

 
We weten dat Paulus meer dan achttien maanden verbleef te Korinthe, en daarna schreef hij 
de eerste brief aan de Korinthiërs, zie: 
 
“1Kor.1:21: Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de 

wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die 

geloven; 

 

“1Kor.1:22: Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 

 

“1Kor.1:23: Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en 

den Grieken een dwaasheid; 

 

“1Kor.1:24: Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de 

kracht Gods, en de wijsheid Gods. 

 
Dus vanaf de tijd van de bekering van Paulus, op de weg naar Damascus in Handelingen 
negen, waar kunnen we hem dan vinden? Van synagoge naar synagoge; 
  
“Hand.18:19: En hij kwam te Efeze aan, en liet hen aldaar; maar hij ging in de synagoge, en 

handelde met de Joden. 

 

DEZE synagoge nu, die te Efeze, is de LAATSTE synagoge in de bijbel waar Paulus naar toe 
gaat. Hij verlaat Efeze in Handelingen 18, gaat naar Jeruzalem, en komt dan in Handelingen 
19 terug en gaat naar dezelfde synagoge te Efeze: 
 
“Hand.19: En hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoediglijk, drie maanden lang met hen 

handelende, en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. 
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“Hand.19:9: Maar als sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende 

van den weg des Heeren voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, 

dagelijks handelende in de school van zekeren Tyrannus. 

 

“Hand.19:10: En dit geschiedde twee jaren lang, alzo dat allen, die in Azie woonden, het 

Woord van den Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken. 

 

Dus vanaf de tijd van Handelingen NEGEN tot op dit punt, waar kunnen we Paulus dan 
vinden? In de synagogen van de Joden: 
 
“Hand.9:20: En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is. 

 

Dus vanaf Handelingen NEGEN tot Handelingen NEGENTIEN concentreert de bediening 
van Paulus zich OP de synagogen van de Joden. En in die synagogen vindt u TWEE 
SOORTEN mensen. U vindt er JODEN en u vindt er HEIDENEN. Maar deze Heidenen zijn 
NIET verre. Ze zijn NABIJ. Dit zijn degenen “die nabij waren”.  
 
“Ef.2:17: En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en 

dien, die nabij waren. 

 
Dezen, waar we naar hebben gekeken, vond Paulus in de SYNAGOGEN van de Joden en dat 
zijn degenen die EERST in Christus geloofd hebben: 
 
“Ef.1:12: Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 

hebben. 

 
Maar de EFEZIËRS, aan wie de Efezebrief is geschreven, en mensen zoals u en ik…..WIJ 
zijn de “OOK GIJ”: 
 
“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie 

uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld 

geworden met den Heiligen Geest der belofte; 

 
Als Paulus dus verwijst naar EERTIJDS, dan zien we dat het EERTIJDS het grootste gedeelte 
van het boek Handelingen omvat. 
 
“Ef.2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, 

en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 

wereld. 

 
En DAT heeft te maken met de TWEE ZENDINGEN van Paulus. Paulus werd de eerste keer 
GEZONDEN, op de weg naar Damascus, in Handelingen negen. Let op wat de Heer tegen 
Paulus zei: 
 
“Hand.26:16: Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u 

te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog 

zal verschijnen; 

 

“Hand.26:17: Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 
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We lezen nu dus in Handelingen 26. Maar Paulus spreekt hier over hetgeen er gebeurde in 
Handelingen negen. Let op de twee betrokken groepen; DIT VOLK, dat zijn de Joden, EN de 
Heidenen….en zie wat hij zegt, tot dewelke IK U NU ZENDE. 
 
En aldus gaat Paulus, in stad na stad, door het boek Handelingen van hoofdstuk negen tot 
Handelingen 19…in synagoge na synagoge, predikende het evangelie van Christus, 
predikende de kracht Gods…aan TWEE GROEPEN mensen. 
 
“Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht 

Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 

 
“1Kor.1:24: Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de 

kracht Gods, en de wijsheid Gods. 

 
Let op, EERST de JODEN…..en ook de Griek. Merk op dat BEIDE geroepen zijn, Joden en 
Heidenen. Beide betekent BEIDE. Het betekent dat er twee groepen mensen waren. Er waren 
Joden en er waren HEIDENEN die GRIEKEN werden GENOEMD. 
 
Deze GRIEKEN nu, in de Statenvertaling 1977 en vertalingen daarvoor, zijn Heidenen. Alle 
Grieken ZIJN Heidenen. Maar niet ALLE Heidenen zijn Grieken. 
 
“Rom.10:12: Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is 

Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. 

 

Er zijn veel mensen die proberen dat woord te veranderen in “Heidenen” in plaats van wat het 
wel zegt, namelijk GRIEKEN.   
 
Gedurende de tijd van het boek Handelingen waren er daar Heidenen, Heidenen die gered 
werden door de prediking van Paulus, maar deze Heidenen WAREN NIET vervreemd van 
Israël en ze WAREN GEEN vreemdelingen van de BELOFTEN. In plaats daarvan waren ze 
IN de beloften. Vergelijk nu deze twee verzen: 
 
“Hand.26:17: Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 

 
Bedenk dat hetgeen dit vers zegt verwijst naar hetgeen er gebeurde in Handelingen negen. 
Maar zie nu de volgende tekst: 
 
“Hand.22:21: En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. 

 
Merk het verschil hier op. Eén vers zegt “NU ZENDE” en de andere zegt ZAL AFZENDEN.  
Is het niet eigenaardig dat de Heer aan Paulus zegt, op de weg naar Damascus in Handelingen 
negen: Ik ZEND JE NU tot de Heidenen, en dat hij later, als Hij hem in een visioen verschijnt, 
tegen hem zegt: Ik zal u ver tot de Heidenen afzenden? 
 
Dit betekent niets, MITS er TWEE ZENDINGEN zijn van Paulus en dat daar TWEE 
GROEPEN mensen bij zijn betrokken. 
 
Er waren er, gedurende het boek Handelingen, die EERST IN CHRISTUS GEHOOPT 
HEBBEN, en later geldt dat ook voor de VERVREEMDE Heidenen die EVENEENS op 
Christus HOOPTEN.  Er waren er, gedurende het boek Handelingen, die genoemd werden 
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NABIJ te zijn, en later zijn er: ZIJ DIE VERRE WAREN. Er waren er die IN de verbonden 
waren en er waren er die GEEN HOOP hadden. Ze hadden geen beloften. 
 
In de bediening van Paulus zijn er verschillende dingen die over BELOFTEN gaan. 
“Rom.1:2: (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften). 

 
1)-God BELOOFDE het evangelie van God. 
 
“Rom.4:13: Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, 

dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 

 
2)-God BELOOFDE Abraham dat hij de erfgenaam van de wereld zou worden. 
 
“Rom.4:16: Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast 

zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke 

een vader is van ons allen; 

 
3)-God BELOOFDE Abraham dat hij de vader van vele volken zou zijn. Paulus zegt aan de 
Romeinen dat Abraham “de vader is van ons allen”.   
 
“2Kor.7:1: Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van 

alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. 

 

De Korinthiërs hadden BELOFTEN van God. 
 
“Gal.3:14: Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en 

opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 

 
De Galaten hadden de zegening van Abraham. 
 
“Gal.3:29: En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de 

beloftenis erfgenamen. 

 
De Galaten werden het zaad van Abraham genoemd. 
 
“Gal.4:28: Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was. 

 
De Galaten werden kinderen der belofte genoemd. 
 
“Gal.3:8: En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou 

rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen 

al de volken gezegend worden. 

 
De Schrift VOORZAG de rechtvaardiging van de Galaten. 
 
Maar NIETS VAN DIT ALLES kan worden gezegd van de Efeziërs, of van u of van mij. 
Waarom niet? We waren VREEMDEN, we waren VREEMDELINGEN…we waren zonder 
Christus, zonder God, en zonder HOOP in de wereld. 
 
Gedurende het boek Handelingen hebben we de VERBORGENHEID VAN CHRISTUS: 
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“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking 

van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen 

verzwegen is geweest; 

 
Het evangelie van Paulus is dat Christus is gestorven voor onze zonden, NAAR DE 
SCHRIFTEN. Hij kon niet tegen de Efeziërs zeggen dat Christus voor hun zonden was 
gestorven naar de Schriften. Er was in de Schriften geen enkele aanwijzing voor hun redding. 
 
De openbaring van de verborgenheid, de prediking van Jezus Christus… heeft te maken met 
de VAL van Israël, en de redding van de Heidenen is DOOR hun val en niet door hun 
herrijzenis. Het heeft te maken met een GEZAMENLIJK LICHAAM van gelovigen, 
bestaande uit Joden en Heidenen in welke er geen verschil is omdat het een geestelijk lichaam 
is. 
 
Maar de redding van SOMMIGEN van de mensen die IN het lichaam van Christus zijn was 
VERBORGEN in de Schriften: 
 
“Rom.16:26: Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des 

eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; 

 
Een verborgenheid, nu bekend gemaakt, door de Schriften van de profeten. Maar u KUNT 
NIET door de Schriften van de profeten bekend maken een VERBORGENHEID welke NIET 
staat geschreven in de Schriften der profeten. Vandaar dat Paulus zegt: 
 
“Ef.3:8: Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de 

heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 

 

“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der 

verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen 

geschapen heeft door Jezus Christus; 

 
En wat u HIER ziet is de verborgenheid VAN HET EVANGELIE: 
 
“Ef.6:18: Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve 

wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 

 

“Ef.6:19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 

vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 

 
En wat is die verborgenheid: 
 
“Ef.3:5: Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij 

nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 

 

“Ef.3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 

mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 

 
De “verborgenheid VAN het evangelie”, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, de 
gemeenschap der verborgenheid welke verborgen was in God, niet in de Schriften, is dat deze 
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Efeziërs en mensen, als u en ik, die vandaag de dag in de wereld zijn, door ons vertrouwen te 
stellen op Christus, medeërfgenamen geworden van HETZELFDE LICHAAM, samen met 
Paulus, Titus, Timotheüs, en de Romeinen, Korinthiërs, Galaten en de Thessalonicenzen. De 
middelmuur des afscheidsels is er niet meer. De zaligmakende genade van God is verschenen 
aan alle mensen. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. 
We zien hier dus het evangelie der genade Gods (Hand.20:24) in de bedeling der genade Gods 
(Ef.3:2) welks evangelie alleen is gegeven aan de Apostel Paulus, VOOR U DIE HEIDENEN 
ZIJT. 
 
 
 
 
 
 


