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   Een diepgaande studie van 1 Korinthiërs 15:1-4 

 

 

       Alle aangehaalde teksten komen uit de Statenvertaling van 1992. 

 

De apostel Paulus ondernam drie apostolische reizen, teweten: naar Azië, 

Grieks-Macedonië en Rome. In die tijd, de tijd van het boek Handelingen, 

schreef hij de volgende brieven: de Romeinen, de Korinthiërs (1 en 2), de 

Galaten, en de Thessalonicenzen (1 en 2), of, in de chronologische volgorde: 

Thessalonicenzen, Galaten, Korinthiërs en tenslotte Romeinen. In elk gebied 

waar hij kwam ging hij eerst naar de Joden. Iedere keer als de Joden hem 

verwierpen ging hij naar de Heidenen. Zie: 

 

“Hand.14:46: Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: 

Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch 

nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig 

oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen”. 

 

“Hand.18:6: Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen 

af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan 

zal ik tot de heidenen heengaan”. 

 

“Hand.28:28: Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen 

gezonden is, en dezelve zullen horen”. 

 

Het boek Handelingen is de onvergankelijke verklaring van God over de val en 

gedeeltelijke blindheid dat over Israël, als volk, is gekomen na hun verwerping 

van God de Vader door de profeten, daarna verwerping van de Zoon Jezus 

Christus, en tenslotte verwerping van de Heilige Geest vanwege Stefanus in 

Handelingen 7. God stelde het programma van het koninkrijk, (verbonden met 

het volk Israël)  ook wel het programma  betreffende de bruid van Christus 

genoemd, ter zijde ten gunste van een geheel nieuw programma dat wordt 

genoemd de bedeling der genade Gods, of het programma betreffende het 

lichaam van Christus. Dit programma/bedeling, en de gemeente, het lichaam van 

Christus begon met de bekering van Saulus/Paulus op de weg naar Damascus. 

Zie: 

 

“Hand.9:1-15: 1 En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de 

discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester, 2  En begeerde brieven van hem 

naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg 

waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen 

naar Jeruzalem. 3 En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus 

kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel; 4 En ter aarde 
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gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt 

gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, 

Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. 6 En hij, 

bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de 

Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, 

wat gij doen moet. 7 En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden 

verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. 8 En Saulus stond op van 

de aarde; en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand 

leidende, brachten hem te Damaskus. 9 En hij was drie dagen, dat hij niet zag, 

en at niet, en dronk niet. 10 En er was een zeker discipel te Damaskus, met name 

Ananias; en de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias! En hij zeide: Zie, 

hier ben ik, Heere! 11 En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de straat, 

genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, 

van Tarsen; want zie, hij bidt. 12  En hij heeft in een gezicht gezien, dat een 

man, met name Ananias, inkwam, en hem de hand oplegde, opdat hij wederom 

ziende werd. 13 En Ananias antwoordde: Heere! ik heb uit velen gehoord van 

dezen man, hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; 14 En 

heeft hier macht van de overpriesters, om te binden allen, die Uw Naam 

aanroepen. 15 Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een 

uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en 

de kinderen Israels”.  

 

“1Tim.1:15-16: 15  Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat 

Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van 

welke ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij (Paulus) barmhartigheid 

geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn 

lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven 

zullen ten eeuwigen leven”. 

 

Jezus Christus sprak vanuit de hemel en begon de verborgenheid aan Paulus te 

openbaren en hij maakte hem de apostel der Heidenen. Het boek Handelingen 

moet worden gelezen voor wat het is, een geschiedenisboek. Het boek vertelt 

ons WAT er gebeurde en niet WAAROM het gebeurde. 

 

Het is zeer belangrijk om te begrijpen dat Paulus naar ongelovige religieuze 

Joden ging, NIET naar Joden die alreeds waren gered (koninkrijks gelovigen; 

degenen die gered waren onder het programma van het koninkrijk). De Joden 

die zijn (Paulus)  evangelie/goede nieuws geloofden werden, samen met de 

genade vergaderingen die door Paulus en zijn “bekeerlingen” werden gesticht, 

leden van de gemeente, het lichaam van Christus,. 

 

Na de Handelingen periode schreef  Paulus de volgende brieven: Efeziërs, 

Filippenzen, Kolossenzen, Timotheüs (1 en 2), Titus en Filemon, of in 
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chronologische volgorde Efeziërs, Kolossenzen, Filemon, Filippenzen, Titus en 

Timotheüs. 

 

Maar wat heeft dit alles te maken met 1 Korinthiërs 15:1-4? Laten we dit lezen: 

 

“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u 

verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 

Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als 

ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb 

ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. 

 

“Naar de Schriften”? Beweert Paulus dat de dood van Jezus Christus voor 

zonde, en zijn begrafenis en zijn opstanding in het Oude Testament staat? 

Jazeker, het staat er! Dat was geen verborgenheid. Het was geprofeteerd en de 

Joden wisten heel goed aangaande hun Messias: het was Jezus Christus, maar ze 

begrepen de profetieën niet. Laten we wat nauwkeuriger kijken naar enige 

belangrijke passages in de Bijbel: 

 

Jesaja 53:5-12:  

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij 

verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 

striemen is ons genezing geworden. 

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; 

doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 

7 Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet 

open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is 

voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 

8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd 

uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding 

Mijns volks is de plage op Hem geweest. 

9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn 

dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond 

geweest is. 

10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank 

gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij 

zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door 

Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. 

11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn 

kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij 

zal hun ongerechtigheden dragen. 
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12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als 

een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de 

overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de 

overtreders gebeden heeft. 

 

Wie zijn de “wij”, “onze” en “mijn volk” die hier worden genoemd? Israël! Het 

op dat moment uitverkoren volk van God. Ze waren, uit alle volken, (de 

Heidenen) het eigendom van God en ze moesten  “een priesterlijk koninkrijk en 

een heilig volk” worden en de Heidenen zouden dan tot Israël komen om gered 

te worden: 

  

Exodes 19:5-6: 

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond 

houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is 

Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn 

de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult”. 

 

Jesaja 60:1-3: 

1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des 

HEEREN gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en 

donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid 

zal over u gezien worden. 3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en 

koningen tot den glans, die u is opgegaan”. 

 

Een rantsoen voor VELEN: 

 

Mattheüs 20:28: 

Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te 

dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. 

 

Markus 10:45: 

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om 

te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. 

 

Opnieuw de vraag: wie zijn de “velen” waarvan hier wordt gesproken? Israël! 

Mattheüs tot en met Johannes omvatten de aardse bediening van Jezus Christus 

aan het volk Israël en NIET aan de Heidenen. Zie: 

 

“Matth.10:1-8: 1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft 

Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om 

alle ziekte en alle kwaal te genezen. 2 De namen nu der twaalf apostelen zijn 

deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder; Jakobus, de 

zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder; 3 Filippus en Bartholomeus; 
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Thomas en Mattheus, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, 

toegenaamd Thaddeus; 4 Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook 

verraden heeft. 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, 

zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet 

ingaan in enige stad der Samaritanen. 6 Maar gaat veel meer heen tot de 

verloren schapen van het huis Israels. 7 En heengaande predikt, zeggende: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 8 Geneest de kranken; reinigt de 

melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet 

ontvangen, geeft het om niet”.  

 

“Matth.15:22-28: 22 En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, 

riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn 

dochter is deerlijk van den duivel bezeten. 23 Doch Hij antwoordde haar niet 

een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat 

haar van U; want zij roept ons na. 24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben 

niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels. 25  En zij 

kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij! 26 Doch Hij antwoordde 

en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den 

hondekens voor te werpen. 27 En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten 

ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. 28  Toen antwoordde 

Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij 

wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure”. 

 

“Lukas 12:32: Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders 

welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven”. 

 

“Hand.1:21-26: 21 Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons ongedaan 

hebben al den tijd, in welken de Heere Jezus onder ons ingegaan en uitgegaan 

is, 22 Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij 

van ons opgenomen is, een derzelven met ons getuige worde van Zijn 

opstanding. 23 En zij stelden er twee, Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd 

was Justus, en Matthias. 24 En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der 

harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien Gij uitverkoren hebt; 25   Om 

te ontvangen het lot dezer bediening en des apostelschaps, waarvan Judas 

afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats. 26 En zij wierpen hun 

loten; en het lot viel op Matthias, en hij werd met gemene toestemming tot de elf 

apostelen gekozen”. 

 

Hand.2:5 en 14 en 22 en 36-38: 5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, 

godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel 

zijn………………..14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en 

sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u 

bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan………….22 Gij Israelietische 
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mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder 

ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem 

gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;…………….36-38: 

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en 

Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 37 En als 

zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de 

andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 38 En Petrus zeide 

tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus 

Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes 

ontvangen”. 

 

“Rom.15:4 en 8: Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te 

voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, 

hoop hebben zouden…………………..8  En ik zeg, dat Jezus Christus een 

dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij 

bevestigen zou de beloftenissen der vaderen”. 

 

Waar zijn in dit alles de Heidenen? Nergens! 

 

“Ef.2:11-13: 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; 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. 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre 

waart, nabij geworden door het bloed van Christus”. 

 

We weten dat Jezus Christus, en de 12 discipelen, het evangelie van het 

koninkrijk predikten. Zie: 

 

“Matth.4:23: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en 

predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale 

onder het volk. 

 

“Matth.9:35: En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun 

synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle 

ziekte en alle kwale onder het volk. 

 

“Matth.24:13-14: 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden 

tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 
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“Markus 1:14-15: 14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in 

Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. 15 En zeggende: De 

tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het 

Evangelie. 

 

Wisten de twaalven van de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus? 

Zie: 

 

“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij 

gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des 

mensen, wat geschreven is door de profeten. 32 Want Hij zal den heidenen 

overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld 

worden, en bespogen worden. 33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem 

doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan. 34 En zij verstonden geen van 

deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, 

hetgeen gezegd werd. 

 

“Matth.16:18-23: 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik 

Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. 

19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij 

zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij 

ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. 20 Toen verbood 

Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de 

Christus. 21  Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij 

moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en 

overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage 

opgewekt worden. 22 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te 

bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. 

23 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij 

zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der 

mensen zijn. 

 

Het is duidelijk dat ze dat niet wisten!  “En zij verstonden geen van deze 

dingen”,  en Petrus berispte Jezus Christus zelfs omdat Hij zei dat zij hem 

zouden doden en dat hij ten derde dage wederopstaan zou. 

 

In Handelingen 1 vaart Jezus Christus op ten hemel. In Handelingen 2 en 3 zien 

we Petrus verder gaan waar Christus was gestopt, Petrus vertelde de Joden om 

hun gedachten te veranderen over de bron van hun rechtvaardiging, en dat dat 

niet de wet kon zijn. Zie: 

 

“Leviticus 26:40-46: 40 Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden, en de 

ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen Mij 



 

8 

 

overtreden hebben, en ook dat zij met Mij in tegenheid gewandeld hebben. 41 

Dat Ik ook met hen in tegenheid gewandeld, en hen in het land hunner vijanden 

gebracht zal hebben. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt, en zij dan 

aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben; 42 Dan zal Ik 

gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en 

ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik 

gedenken; 43 Als het land om hunnentwil zal verlaten zijn geweest, en aan zijn 

sabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil verwoest 

was, en zij aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen zullen gehad 

hebben; daarom, en omdat zij Mijn rechten hadden verworpen, en hun ziel van 

Mijn inzettingen gewalgd had. 44 En hierenboven is dit ook; als zij in het land 

hunner vijanden zullen zijn, zal Ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om 

een einde van hen te maken, vernietigende Mijn verbond met hen; want Ik ben 

de HEERE, hun God! 45 Maar Ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond 

der voorouderen, die Ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd 

heb, opdat Ik hun tot een God ware; Ik ben de HEERE! 46 Dit zijn die 

inzettingen, en die rechten, en die wetten, welke de HEERE gegeven heeft, 

tussen Zich en tussen de kinderen Israels, op den berg Sinai, door de hand van 

Mozes. 

 

“Deut.6:25: En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen 

al deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons 

geboden heeft. 

 

We gaan verder met: 

 

“Hand.3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist 

worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het 

aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u 

tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der 

wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al 

Zijn heilige profeten van alle eeuw”.  

 

Merk op dat hun zonden worden uitgewist “wanneer de tijden der verkoeling 

zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren”. Dat is Zijn tweede komst. 

Hij zou hun Hogepriester en Koning zijn, zittende op de troon van David en 

heersen over het volk Israël. God wekte hem op om op die troon te zitten: 

 

“Hand.2:29-32: 29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te 

spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn 

graf is onder ons tot op dezen dag. 30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat 

God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het 

vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten; 31 
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Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn 

ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 32 Dezen 

Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn”. 

 

De Farizeeën zaten op de stoel van Mozes als gezaghebber (religieus) over het 

volk.  

 

“Matth.23:1-3: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 

Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op de stoel van 

Mozes; 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet 

het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet”. 

 

Als ze zich in Handelingen 3 hadden bekeerd zou dat het beginpunt zijn geweest 

van de volgende gebeurtenissen op de profetische kalender, namelijk de tijd van 

de benauwdheid van Jacob, de Grote Verdrukking, gevolgd door de dag des 

Heeren; de tweede komst van Christus. Dit is wat Jezus Christus bedoelde toen 

hij zei dat hij Petrus de “sleutels” heeft gegeven van het koninkrijk. Zie: 

 

“Matth.16:19: En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en 

zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat 

gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn”. 

 

Petrus had de macht de deur van het koninkrijk te “ontsluiten” (van slot afdoen) 

en open te zetten; hij predikte de boodschap die ze moesten geloven. Een open 

deur heeft echter geen nut als er niemand door gaat, en dat is precies wat er 

gebeurde. De leiders van het volk Israël gingen niet door die deur.  

 

Toen Israël het land Kanaän in bezit had genomen stelde God richteren aan om 

over hen te heersen. God was hun Koning, maar de fysieke heerschappij werd 

gedaan door richteren. In het toekomstige Koninkrijk komen de richteren terug. 

Het zijn niet de Farizeeën die heerschappij zullen voeren, het zijn de 12 

discipelen, dat zijn degenen die heerschappij werd gegeven in Handelingen 1 om 

te opereren onder het Nieuwe Verbond. 

 

“Matth.19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn 

op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, 

oordelende de twaalf geslachten Israels”. 

 

Het gebeurde op dat moment niet, maar het zal zeker gebeuren in de toekomst 

wanneer God het programma van het koninkrijk zal hervatten en zal dat volk 

(Israël) opnieuw op de voorgrond plaatsen.  
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Laten we bespreken wat we tot dusver hebben ontdekt. 

Volgens de profetie zou Jezus Christus, de Messias, komen om:  

  

--Te sterven voor zonden, begraven worden en opstaan uit de doden. 

--Zijn leven geven als een rantsoen voor VELEN: Israël. 

--Hun (nationale) zonden zou Hij vergeven bij zijn tweede komst. 

--Is opgewekt geworden om op zijn troon te zitten. 

 

Laten we eens nauwkeuriger kijken naar het evangelie van Paulus (waar naar 

wordt verwezen als het evangelie van Christus en het evangelie der genade 

Gods; de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid 

wat het uniek en bijzonder maakt. Zie:  

 

“Rom.16:25-26: 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; 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”. 

 

Volgens de verborgenheid heeft Jezus Christus zichzelf gegeven als een 

rantsoen voor ALLEN. (Het mensdom: Jood en Heiden) niet alleen voor 

VELEN: 

 

“1Tim.2:3-7: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 

Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 5 

Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens 

Christus Jezus; 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, 

zijnde de getuigenis te zijner tijd; 7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en 

apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in 

geloof en waarheid”. 

 

Wij hebben op voorhand de vergeving van alle zonden: 

 

“2Kor.5:17-21: 17  Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw 

schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 18    En 

al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus 

Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was 

in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 

toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij 

dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 

Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend 
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heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem”. 

 

“Kol.2:13-14: 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de 

voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u 

vergevende; 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in 

inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft 

datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld 

hebbende”. 

 

“Rom.5:6-10: 6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd 

voor de goddelozen gestorven. 7 Want nauwelijks zal iemand voor een 

rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te 

sterven. 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons 

gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9  Veel meer dan, zijnde nu 

gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van 

den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den 

dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door 

Zijn leven”. 

 

Zie ook: 

 

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”. 

 

“Kol.1:14: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”. 

 

Verzoening is het Griekse woord “katallagé” hetgeen gewoon betekent een 

verandering van status of een gunst van vernieuwing. Dat is wat vergeving 

betekent. Verzoening en vergeving komt van God: God volbracht het. Vandaag 

de dag is het niet iets waarvoor wij voor moeten werken of op moeten 

wachten…… het is niet een gebeurtenis in de toekomst, ook gebeurt het niet op 

het moment van geloven. Het is iets dat de wereld alreeds heeft -- verleden, 

heden en toekomstig. Het punt, als het gaat om redding, is niet de zonde, het is 

rechtvaardigheid. Geloven wat het werk aan het kruis, door de Heere Jezus 

Christus, heeft bewerkt namens ons. 

 

Het is de mens die het nodig heeft om met God verzoend te worden, niet 

andersom. God is alreeds verzoend met ons waar het onze zonden betreft. 

 

“Dienaars der gerechtigheid” (2Kor.11:13-15 #) geloven dat zonde het 

probleem is, en dat denken ze zo’n 2000 nadat God het probleem van de zonde 
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heeft opgelost! In hun gedachten wacht God op de mens om een beslissing te 

nemen zodat Hij hun zonden kan vergeven. Wordt Christus opnieuw gekruisigd 

voor ieder verloren persoon die die beslissing neemt? Natuurlijk niet, maar dat is 

wat deze dienaars werkelijk geloven.  

 

#“2Kor.11:13-15: 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, 

zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want 

de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan niets 

groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der 

gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken”. 

 

Zie Rom.6:9-10: 

 

“Rom.6:9-10: 9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer 

sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven is, dat is 

Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode”. 

 

“Kol.1:21:  En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het 

verstand in de boze werken, nu ook verzoend”. 

 

De Kolossenzen dachten dat hun boosaardige werken hen vijanden van God 

maakten, maar Paulus vertelde hen dat God alreeds verzoend is voor wat betreft 

hun boosaardige werken. 

 

Wat aangaande degenen die geloven dat Jezus Christus niet voor ALLEN is 

gestorven maar slechts voor “VELEN” of enige uitverkorenen? Zie: 

 

“2Kor.5:14-15: 14 Want de liefde van Christus dringt ons; 15  Als die dit 

oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 

En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven 

zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is”. 

 

Als Christus niet voor ALLEN is gestorven, dan waren ALLEN niet gestorven 

(of gescheiden van God). We weten dat dat niet het geval is: 

 

“Rom.3:22-24: 22  Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van 

Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen 

onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid 

Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 

verlossing, die in Christus Jezus is”. 

 

Of ze geloven dat zonde het onderwerp zal zijn als we moeten verschijnen voor 

de rechterstoel van Christus (voor de geredden) of voor de grote witte troon voor 
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de verlorenen. Als dat waar zou zijn dan oordeelt God de zonde opnieuw en dat 

betekent dat God zonden van de wereld achter zijn rug verbergt voor een 

toekomstig oordeel. Wat geloven ze wat er met de zonden is gebeurd waarvoor 

Christus is gestorven?! Niets! Het is één van beide, of God accepteerde niet de 

betaling voor de zondeschuld waarvoor Christus betaalde of de betaling 

waarmee Christus betaalde was onvoldoende. Zo simpel is het. 

 

God kan niet met iemand wonen die minder rechtvaardig is dan Hij (volmaakte 

rechtvaardigheid). Dat is de reden waarom de verlorenen de eeuwigheid ingaan 

gescheiden van God. De verlorenen gaan naar de hel/de poel van vuur 

terwijl er voor hun zonden is betaald!  

 

Velen geloven dat de mens, teneinde gered te worden, een bepaalde soort werk 

moet doen, rituelen/inzettingen (de waterdoop, het avondmaal etc), en zich moet 

onthouden van het doen van bepaalde dingen, volharden tot het einde, het geloof 

behouden. Redding is uit genade, door het geloof, los van werken, en zo is het 

altijd geweest “uit genade, door het geloof”: 

 

“Ef.2:8-9: 8  Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet 

uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme”. 

 

Geloof is gewoon God op Zijn woord nemen. Als God u zou zeggen dat u één of 

ander werk zou moeten doen om gered te worden, zoals Hij dat deed tijdens het 

programma van het koninkrijk, dan zou het niet het werk zelf zijn dat u red maar 

het geloof dat u had wat resulteerde in het feit dat u dat werk zou doen. Dat is 

een groot verschil! 

 

Vandaag de dag zegt Hij ons: 

 

“Rom.4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den 

goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid”. 

 

Dan zijn er nog die de godheid van Christus verwerpen. Ze geloven niet dat Hij 

de eniggeboren Zoon van God is; de zondeloze Godmens (volledig mens en 

volledig God). Ze geloven dat Hij gewoon een mens was. De meesten van hen 

zullen eveneens de opstanding uit de doden verwerpen zoals dat ook een 

probleem was in de gemeente te Korinthe; en dus schrijft Paulus het hele 

vijftiende hoofdstuk, van de eerste brief aan de Korinthiërs, om deze valse leer 

te weerleggen: 
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1Kor.15:1-11 gaat over documentatie en bewijs van de opstanding: 

 

“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 

hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij 

ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 

verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb 

ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van 

Cefas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer dan 

vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en 

sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van 

al de apostelen. 8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een 

ontijdig geborene, gezien. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet 

waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods 

vervolgd heb. 10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn 

genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger 

gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is. 11 

Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd”. 

 

1Kor.15:12-19  gaan over de belangrijkheid en beredenering van de opstanding. 

 

“12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe 

zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? 13 En indien 

er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 14 En indien 

Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw 

geloof. 15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij 

hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft 

opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. 16 Want indien de doden 

niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 17 En indien Christus 

niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 18   Zo 

zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 19  Indien wij alleenlijk in 

dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen”. 

 

1Kor.15:20-28 gaan over het zegevieren en de volgorde van de opstanding. 

 

“20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden 

dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook 

de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam 

sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar 

een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in 

Zijn toekomst. 24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan 

God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan 
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hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. 25 Want Hij moet als 

Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. 

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 27  Want Hij heeft 

alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle 

dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die 

Hem alle dingen onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen 

onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die 

Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen”. 

 

 

1Kor.15:29-34 gaat over de getuige en het lijden voor de opstanding. 

 

“29 Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de 

doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook 

gedoopt? 30 Waarom zijn ook wij alle ure in gevaar? 31 Ik sterf alle dagen, 

hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere. 32 

Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is 

het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want 

morgen sterven wij. 33 Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede 

zeden. 34 Waakt op rechtvaardiglijk, en zondigt niet. Want sommigen hebben de 

kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte”. 

 

1Kor.15:35-50 gaat over welk soort lichaam we zullen hebben (de opstandings 

lichamen), en het wezen van die opstanding.  

 

“35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met 

hoedanig een lichaam zullen zij komen? 36  Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt 

niet levend, tenzij dat het gestorven is; 37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij 

het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van 

tarwe, of van enig der andere granen. 38 Maar God geeft hetzelve een 

lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. 39 Alle 

vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een 

ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der 

vogelen. 40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een 

andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. 41 Een andere 

is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een 

andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid 

van de andere ster. 42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam 

wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; 43 

Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt 

gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam 

wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk 

lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 45  Alzo is er ook geschreven: De eerste 
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mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een 

levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het 

natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de 

tweede Mens is de Heere uit den hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige 

zijn ook de aardsen; en hoedanig de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij 

ook het beeld des hemelsen dragen. 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en 

bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de 

onverderfelijkheid niet”. 

 

1Kor.15:51-53 gaat over de verborgenheid van de opstanding; de wegneming 

van het lichaam van Christus voorafgaand aan de Grote Verdrukking, ook wel 

de Opname genoemd. 

 

“51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar 

wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met 

de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk 

opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke 

moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid 

aandoen”. 

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

 

“1Kor.15:2: Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op 

zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd 

hebt”. 

 

Paulus herinnerde hen aan het evangelie dat hij, op een eerder tijdstip, tot hen 

had gepredikt en het feit dat het hen heeft gered tenzij ze het niet hebben 

geloofd. De context van vers 2 vinden we in de verzen 12-14: 

 

“12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe 

zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? 13  En indien 

er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 14 En indien 

Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw 

geloof”. 

 

Wat heeft het voor zin om geïdentificeert te worden met een mens die dood is? 

Het zou ons, hoe dan ook, geen voordeel opleveren. De prediking van Paulus 

(welke is inclusief het evangelie) zou dan ijdel en zinloos zijn. Jezus Christus is 

voor onze zonden gestorven, werd begraven en is weer opgestaan teneinde wij 

geïdentificeert en verbonden konden worden met Hem opdat zijn 

rechtvaardigheid, zijn geloof ons kon worden toegerekend. Niets van dit alles 

kan plaats vinden zonder de opstanding! Als de opstanding niet was inbegrepen 
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in het evangelie van Paulus dan zou het een ander evangelie zijn, en een ander 

evangelie kan NIET redden. Het idee in 1Kor.15:2 is niet om het aanhoudend te 

geloven tot het moment dat u dat wel doet teneinde uw redding te verkrijgen of 

te houden omdat u het anders zou kunnen verliezen. NEE!  Zo is het niet. Het 

moment dat een verloren persoon het evangelie der genade Gods gelooft wordt 

die persoon verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing: de dag 

wanneer de eeuwigheid wacht: 

 

 “2Kor.1:21-22: 21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons 

gezalfd heeft, is God; 22  Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des 

Geestes in onze harten gegeven”. 

 

“Ef.1:12-14: 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst 

in Christus gehoopt hebben. 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; 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, 

tot prijs Zijner heerlijkheid”. 

 

“Ef.4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld 

zijt tot den dag der verlossing”. 

 

Eenmaal verzegeld, altijd verzegeld. Niemand kan verbreken wat God heeft 

verzegeld. Lees eveneens: 

 

“Rom.5:5: En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten 

uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven”. 

 

“Rom.8:38-39: 38  Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch 

engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende 

dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 

scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere”. 

 

“2Tim.1:13-14: 13  Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij 

gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. 14 Bewaar het 

goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont”. 

 

“2Tim.2:13 en 19: 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan 

Zichzelven niet verloochenen…………………19 Evenwel het vaste fondament 

Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: 

Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid”. 
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Ons geloof (het geloof IN Christus) stelt God in staat om ons te rechtvaardigen 

uit het geloof VAN Christus: 

 

“Gal.2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de 

werken der wet, maar door het geloof  VAN Jezus Christus, zo hebben wij ook in 

Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het 

geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken 

der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden”. 

 

“Gal.2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar 

Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof 

des Zoons van God #, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij 

overgegeven heeft”. 

# Ook hier staat in feite: “door het geloof van de Zoon van God”. 

 

“Fil.3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die 

uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de 

rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof”. 

 

Zie ook de nu volgende teksten:   

 

“Rom.3:22-24: 22  Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van 

Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen 

onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid 

Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 

verlossing, die in Christus Jezus is”. 

 

“Gal.3:22: Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de 

belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven 

worden”. 

 

“Fil.3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die 

uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de 

rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof”. 

 

Opmerking van de vertaler: De NBG bijbel heeft in alle genoemde teksten staan: 

“het geloof in Christus”, er is geen onderscheid gemaakt.   

Zie op deze site, www.bedelingdergenade.nl, onder artikelen, het artikel: “Het 

geloof van Jezus Christus” voor nadere toelichting. 

 

Dus u ziet: zodra we zijn gered betekent ons geloof niets. Het gaat alleen om het 

geloof van Christus, en zijn geloof is volmaakt omdat Hij God is! 

http://www.bedelingdergenade.nl/


 

19 

 

 

“Rom.6:3-8: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt 

zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4  Wij zijn dan met Hem begraven, door den 

doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de 

heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen 

zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking 

Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 6 

Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der 

zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7  Want die 

gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus 

gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven”. 

 

“Kol.3:4: Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult 

ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”. 

 

Een ander groot verschil tussen profetie (het aardse programma van God) en de 

verborgenheid (het hemelse programma van God) is, dat, volgens de 

verborgenheid, Christus: 

 

“Rom.4:25: …….overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 

rechtvaardigmaking”. 

 

Niet opgewekt om op een fysieke troon te zitten om te heersen over een fysiek 

volk, genaamd Israël, in een fysiek koninkrijk hier op aarde. Het koninkrijk der 

hemelen is niet in de hemel, het is een koninkrijk dat ontworpen is in de hemel 

en naar de aarde is gebracht. (Zie Openbaring 21). Dat is overeenkomstig 

profetie en heeft niets te maken met de openbaring der verborgenheid die Jezus 

Christus aan Paulus heeft geopenbaard. Onze wandel is in de hemel, niet op de 

aarde. 

 

“Fil.3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker 

verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus”. 

 

Laten we eens kijken wat we hebben ontdekt tot zover. Jezus Christus, volgens 

de verborgenheid,: 

 

--Is gestorven voor de zonden van de gehele wereld. 

--heeft zichzelf gegeven als een rantsoen voor ALLEN. 

--we hebben op voorhand vergeving, verloren of gered maakt geen verschil.  

--is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. 

 

“1Kor.2:6-8: 6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een 

wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden; 
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7 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; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want 

indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet 

gekruist hebben”. 

 

Dus alleen omdat iemand zegt dat hij gelooft dat Jezus Christus is gestorven 

voor zijn zonden, begraven is, en is opgestaan, betekent niet dat ze het evangelie 

van Paulus geloven en gered zijn. De meeste Katholieken, Pinkster mensen, 

Baptisten, Jehova’s, Mormonen, enz. zeggen dat ze dat geloven. Zijn ze gered? 

Het is droevig, maar velen zijn niet gered! Wat geloven ze over wat het 

kruiswerk van Jezus Christus heeft volbracht, wanneer het gaat om hun 

zonden?! Dat is de kwestie! 

 

Opmerking van de vertaler: Wat bedoelt de schrijver met de uitdrukking: “Dat is 

de kwestie!”. Daar bedoelt hij naar mijn mening mee dat er velen zijn die 

onderwezen worden om hun zonden te belijden; 1Johannes 1:9 wordt daar voor 

gebruikt. Echter is dat NIET aan ons gericht maar aan Israël. Onder “artikelen” 

van deze website: www.bedelingdergenade.nl vindt u hierover een artikel met 

als titel: “Als wij onze zonden belijden”. 

 

“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u 

verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 

Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als 

ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3  Want ik 

heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. 

 

Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat Paulus hier sprak tot een 

gemengde vergadering van gelovigen. De indertijd ongelovige Joden, die in de 

vergadering waren, konden een verband leggen met hetgeen Paulus zei. Hij had 

hen laten zien dat de dood van Christus, voor de zonden, in hun geschriften 

stond. Naar de openbaring der verborgenheid (Rom.16:25-26) is Christus 

gestorven voor de zonden van ALLEN, en dus sprak Paulus niet tegengesteld 

aan de verborgenheid.  Paulus onderwijst Joden en Heidenen en dat verklaart 

waarom het lijkt dat Paulus soms tegenstrijdig spreekt. Hoewel hij soms de 

Joden aansprak, en soms de Heidenen, en soms beide; in de Handelingen 

periode sprak hij altijd tot degenen die hij had gewonnen voor zijn evangelie, het 

evangelie der genade Gods. 

 

Heeft u ooit gezien of gehoord “dat de uitdrukking “het woord der waarheid” 

(enkelvoud) werd gebruikt? “Het woord der waarheid” is het evangelie en het 

http://www.bedelingdergenade.nl/
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komt voor in alle drie tijdsperioden in uw Bijbel: “eertijds”, “maar nu” en 

“toekomende eeuwen”.  

 

Eertijds: 

“Psalm 119:43: En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, 

want ik hoop op Uw rechten”. 

 

Maar nu: 

“2Kor.6:7: In het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen 

der gerechtigheid aan de rechter en aan de linker zijde”. 

 

“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”. 

 

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 

arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”. 

 

Toekomende eeuwen: 

“Jacobus 1:18: Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der 

waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen”. 

 

Zoals we hebben gezien is er niet slechts één evangelie boodschap geweest maar 

verschillende. Om de leer en het onderwijs, dat bij ieder evangelie hoort, 

gescheiden te houden is wat we “het recht snijden van het woord der waarheid” 

noemen, dat is alles: 

 

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 

arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”. 

 

God heeft het gemakkelijk gemaakt, de mens maakt het moeilijk!  

 

 

 


