
 

 

 

 

                                 DE GENADE BEWEGING. 
 

 

De Genade Beweging begon in 1930 in een tijd van het herontdekken van de 

vier waarheden, van de onderscheiden boodschap en bediening van de apostel 

Paulus, via John C. O’Hair, Charles F. Baker, Cornelius R. Stam, en anderen. 

Hier volgen de stappen, die geleid hebben tot deze beweging. 

 

In 2Tim.1:15 schrijft de apostel Paulus: 

 

“Gij weet dit, dat allen, die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben; onder 

welke is   Fygellus en Hermógenus”. 

 

Het was alreeds in die tijd dat de onderscheiden boodschap en bediening van de 

apostel Paulus verloren begon te gaan. Dit dompelde de Christelijke kerk in een 

neerwaartse spiraal die resulteerde in een verlies van:  

 

--de waarheid van de opname van de kerk, als Lichaam van Christus, vóór de 

grote verdrukking.  

 

--de waarheid van het verschil tussen Israël en het Lichaam van Christus. 

 

--de waarheid van rechtvaardiging door geloof alleen, en alleen in Christus.  

 

Meer dan twintig jaar daarvoor ( vóór  2Tim.1:15) schreef Lukas in Handelingen 

13:39: 

 

“En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet 

van Mozes,  door Deze een ieder, die gelooft, gerechtvaardigd wordt”. 

 

Sommige historicie hebben de konklusie getrokken dat het verlies van deze 

waarheden in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de historische periode 

van de zogenaamde donkere middeleeuwen. 

 

Het is geopperd dat, volgens de hierna volgende opsomming, deze waarheden 

verloren zijn gegaan in een bepaalde volgorde en dat ze in omgekeerde volgorde 

herontdekt zijn. 

 

 



 

 

 

 

              Verloren Paulinische waarheden ( volgorde van verlies). 

 

Ten eerste  :   De onderscheiden boodschap en bediening van de apostel   

Paulus. (2Tim.1:15).  

 

Ten tweede  :   De opname van de kerk, het Lichaam van Christus, vóór de grote 

verdrukking. 

 

Ten derde     :    Het verschil tussen Israël en de kerk, het Lichaam van Christus. 

 

Ten vierde   :    Rechtvaardiging door geloof alleen, en alleen in Christus. 

 

 

 

   Herontdekte Paulinische waarheden. (de volgorde van het herontdekken). 

 

De eerste   :    Rechtvaardiging door geloof alleen, en alleen in Christus. 

--Herontdekt via de Protestantse Reformatie in de 16de eeuw door Luther, en 

anderen. 

 

De tweede :    Het verschil tussen Israël en de kerk, het Lichaam van Christus. 

--Herontdekt in de achttiende eeuw door John Nelson Darby, Ethelbert William 

Bullinger, Sir Robert Anderson en anderen. 

 

De derde    :    De opname van de kerk, het Lichaam van Christus, vóór de grote 

verdrukking. 

--Herontdekt in de negentiende eeuw door John Nelson Darby en daarbij 

inbegrepen C. I. Scofield in zijn “naslag Bijbel”, uitgegeven in 1909. 

 

De vierde   :    De onderscheiden boodschap en bediening van de apostel Paulus.  

--Herontdekt vanaf het midden van 1900 door John C. O’Hair, Charles F. Baker, 

Cornelius R. Stam en anderen. 

 

Gedurende het gehele proces van verlies en herontdekken van deze waarheden 

hebben we de formatie gezien van meer dan 400 denominaties zoals die er 

vandaag de dag zijn. De volledige openbaring, door de Heere Jezus Christus aan 

de apostel Paulus gegeven gedurende ongeveer dertig jaar van Paulus zijn 

bediening, wordt naar verwezen als zijnde de “Verborgenheid” of het 

“Geheimenis”. 



 

 

 

 

 

Een belangrijk punt, in het begrijpen van de “verborgenheid”, is dat God op dat 

moment een nieuw programma begon in het handelen met Zijn schepselen. Het 

voorgaande programma, genoemd het profetische programma van het 

Koninkrijk, welke in eerste instantie de Joden betrof, was geprofeteerd door de 

profeten, had een aardse hoop en roeping, en was inclusief de twaalf apostelen.  

 

In het vervolg van deze notitie zullen we zien hoe het profetisch of 

koninkrijksprogramma hervat zal worden na beëndiging van het huidige 

programma. Het huidige programma, de “Verborgenheid”, waarin er geen 

onderscheid is tussen Jood en Heiden, was niet voorzegd in de profetische 

Schriften; het was verborgen in God en heeft een hemelse hoop en roeping, en 

betreft slechts één apostel, Paulus. 

 

Het inzicht in de “Verborgenheid” maakt het mogelijk om te begrijpen dat er in 

de Bijbel geen denominaties voorkomen en dat iedere huidige denominatie, in 

zijn soort, is gebaseerd op delen van het voorgaande programma (koninkrijks) 

en gecombineerd is met het huidige programma. (de Verborgenheid).  

 

Alle verschillen in de uitleg van de Bijbel kunnen worden teruggebracht naar het 

onjuiste combineren (mengen) van de twee aparte programma’s van God.   

 

Attentie: Het boek Handelingen en het boek Hebreeën zijn overgangsboeken van 

het ene naar het andere programma. 

 

                                                 ------------------ 

                       “Het recht snijden van het Woord der Waarheid”. 

                                                   2Tim.2:15. 

                                                 ------------------ 

 

De verdeling in de Bijbel: 

 

--Het Oude Testament tot en met Johannes behoort tot het Profetisch 

programma. 

 

--Het boek “Handelingen” is een overgangsboek van het Profetisch programma 

naar het programma van de Verborgenheid. 

 

 



 

--Romeinen tot en met Filemon is het programma van de Verborgenheid. 

 

--Hebreeën is een overgangsboek van de Verborgenheid naar het Profetisch 

programma. 

 

--Jacobus tot en met Openbaring is het vervolg van het Profetisch programma. 

 

 

In 2Tim.2:15 lezen we: 

 

“Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet 

beschaamd  wordt, die het Woord der Waarheid recht snijdt”. 

 

Het is het principe van het “recht snijden” dat het mogelijk maakt om de Bijbel 

te begrijpen temidden van alle verwarring binnen de denominaties. Breng in 

herinnering wat we lezen in 1Kor.14:33: 

 

“Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de 

gemeenten der  heiligen”. 

 

Als Satan het Lichaam van Christus wil verwarren (en geloof maar dat hij dat 

graag doet)  wat kan hij dan beter doen dan de leden laten argumenteren over de 

verschillen binnen de denominaties die ontstaan zijn door de jaren heen.  

 

Ik heb horen zeggen dat Rom.16:25: 

 

“......de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, 

die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”,  

 

Satan’s ergste nachtmerrie is en ik geloof dat dat juist is.  

 

Er is in 1Kor. een passage dat er op wijst dat de “oversten van deze wereld” ( of 

de heersers, in zowel lichamelijke als in geestelijke zin) anders zouden hebben 

gehandeld als ze de belangrijkheid van het kruis hadden geweten.  

 

1Kor.2:7 en 8: 

 

“Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt 

was, welke God   te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de 

wereld was = (vóór de grondlegging der wereld). Welke niemand van de 

oversten van deze wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo 

zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben”. 



 

 

 

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten van de Genade Beweging: 

 

--Een midden-Handelingen dispensationeel systeem van Bijbel uitleg. 

 

--Opname van de gemeente, als Lichaam van Christus, vóór de grote 

verdrukking. 

 

--Principe van het “recht snijden”. (Het scheiden van Profetie en 

Verborgenheid).  

 

--Het Koninkrijks Evangelie gescheiden van het Evangelie der Genade Gods. 

 

--Toekomstige positionering voor het begrijpen van het boek Openbaring. 

 

--Dispensationeel zicht op het toekomstige aardse Koninkrijk. 

 

--Geestelijke doop door de Heilige Geest van alle gelovigen. 

 

--Eeuwige zekerheid voor de gelovigen van het Lichaam van Christus. 

 


