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                                  Wat is de Verborgenheid? 

                                                

                                        Door John Harris, Bijbelleraar 

 

  De teksten komen uit de Statenvertaling van 1946 en uit de King James Bijbel van 1611.        

 

 

                                      De Verborgenheid 
 

De verborgenheid (ook wel geheimenis genoemd) is voor het Lichaam van Christus wat lucht 

is voor onze menselijke lichamen. Zonder lucht zouden we binnen een korte tijd dood zijn, en 

zonder de Verborgenheid is de gehele “Bedeling der genade Gods” leeg. We moeten deze 

Verborgenheid begrijpen om te zien dat er een verandering is geweest van het “koninkrijks 

programma” naar het “genade programma” waaronder we vandaag de dag zijn. 

 

In Romeinen 11:25 lezen we: 

 

“Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der 

heidenen zal ingegaan zijn. 

 

We willen deze Verborgenheid begrijpen, zodat we niet op een verkeerde manier omgaan met 

de eeuwenoude vraag van redding: "Wat moeten wij doen om gered te worden?" 

 

Ons doel is altijd dat de verlorenen worden gered, want dat is Gods doel. In 1Tim.2:3-4 zien 

we het doel van God: 

 

“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. 

  

De waarheid is dat Christus voor onze zonden is gestorven. Hij heeft de prijs betaald voor 

onze zonden, en door het eenvoudige geloof in wat Christus reeds heeft gedaan, zullen we 

gered worden. 

 

Hoewel de Verborgenheid vele onderdelen heeft die gezien moeten worden om deze 

bediening volledig te begrijpen, gaan we nu kijken naar het hart van de Verborgenheid. In 

1Kor.2:7-8 lezen we: 

 

“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. 

 

Zelfs voordat God de wereld schiep, wist Hij dat er een programma zou komen betreffende de 

“Verborgenheid”. De reden dat hij moest wachten, om deze Verborgenheid te openbaren, was 

het feit dat indien de Satan het eindresultaat zou hebben geweten, hij niet zijn deel gedaan zou 

hebben waardoor het gebeurde. Wat God deed was, vanuit een christelijk oogpunt, een 

schijnbaar slechte gebeurtenis te noemen, draaide God echteren om waardoor het de 

wonderbaarlijkste gebeurtenis is dat ooit gebeurd is ten behoeve van het menselijk ras. 
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Satan kent het Woord van God beter dan u of ik het ooit zullen kennen of begrijpen. Toen 

Paulus de term “de oversten dezer wereld" gebruikte verwijst hij naar de Satan en zijn 

kwade helpers. 

 

1Kor.2:8: 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. 

 

King James Bible: 1Kor.2:8: Which none of the princes of this world knew: for had they 

known it, they would not have crucified the Lord of glory. 

 

Als Satan had geweten wat het resultaat was van de dood van Christus aan het kruis dan zou 

hij nooit hebben toegestaan dat dat gebeurde. Het betekende zijn eigen oordeel en onheil dat 

verzegeld zou worden. 

 

 

De fysieke (lichamelijke) kruisiging van Christus aan het kruis is niet de Verborgenheid.  

 

Als we naar de feitelijke gebeurtenis kijken dan moeten we het verdelen in twee delen. Er zijn 

zowel fysieke als geestelijke aspecten aan de kruisiging. De fysieke kant van het kruis is niet 

de Verborgenheid. We hoeven alleen maar te kijken naar het boek der Psalmen om te zien dat 

de kruisiging was voorzegd. In Psalm 22 zien we duidelijk, en uitgebreid, dat de 

gebeurtenissen van het kruis waren voorzegd.  

 

Psalm 22 

1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar. 2 Mijn God, 

mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden 

mijns brullens? 3 Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik 

heb geen stilte. 4 Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israels. 5 Op U hebben 

onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen. 6 Tot U hebben zij 

geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden. 7 

Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. 8 Allen, 

die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: 9 Hij heeft 

het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan 

hem heeft! 10 Gij zijt het immers, Die mij uit den buik hebt uitgetogen; Die mij hebt doen 

vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten. 11 Op U ben ik geworpen van de baarmoeder 

af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God. 12 Zo wees niet verre van mij, want 

benauwdheid is nabij; want er is geen helper. 13 Vele varren hebben mij omsingeld, sterke 

stieren van Basan hebben mij omringd. 14 Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als 

een verscheurende en brullende leeuw. 15 Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen 

hebben zich vaneen gescheiden; mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns 

ingewands. 16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn 

gehemelte; en Gij legt mij in het stof des doods. 17 Want honden hebben mij omsingeld; een 

vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten 

doorgraven. 18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien op mij. 

19 Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad. 20 Maar Gij, 

HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp. 21 Red mijn ziel van het 

zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. 22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en 

verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. 23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; 

in het midden der gemeente zal ik U prijzen. 24 Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij 
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zaad van Jakob! vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israel! 25 Want Hij 

heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor 

hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep. 26 Van U zal mijn lof zijn in 

een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem 

vrezen. 27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, 

die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven. 28 Alle einden der aarde zullen het 

gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw 

aangezicht aanbidden. 29 Want het koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de 

heidenen. 30 Alle vetten op aarde zullen eten, en aanbidden; allen, die in het stof 

nederdalen, zullen voor Zijn aangezicht nederbukken; en die zijn ziel bij het leven niet kan 

houden. 31 Het zaad zal Hem dienen; het zal den HEERE aangeschreven worden tot in 

geslachten. 32 Zij zullen aankomen, en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke, dat geboren 

wordt, omdat Hij het gedaan heeft. 

 

We moeten ons ook herinneren dat Christus zelf zijn dood voorzegde. In Lukas 18:32-33 

lezen we: 

 

“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. 

  

De dood van Christus is NIET de Verborgenheid. Joel Finck (*) zegt in zijn boek “De 

Verborgenheid”: "Vele malen schreven de profeten iets op of spraken dingen waarvan ze  niet 

wisten wat het betekende. Of ze wisten niet wanneer het zou gebeuren. God gebruikte hen als 

een vat, als een instrument, maar Hij gaf ze niet het volledige begrip van wat ze zeiden. Wij 

hebben soms het verkeerde idee dat de profeten alles begrepen wat ze gezegd en geschreven 

hebben". Wij, die in het Lichaam van Christus zijn, hebben de volledige openbaring van de 

hele Bijbel in plaats van de gedeeltelijke waarheid in het Oude Testament, wij hebben een 

duidelijk voordeel. Paulus zegt zelf in 1Kor.13:11-12: 

 

“11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als 

een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens 

kinds was. 12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij 

zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik 

gekend ben. 

 

Wij zien de dingen veel duidelijker dan de mensen in voorgaande bedelingen. 

 

(*)- Het boek “de Verborgenheid” (in het Nederlands) van Joel Vinck is te vinden op mijn 

website, www.bedelingdergenade.nl,  onder “boeken”. 

 

 

                  We hebben nu te maken met de geestelijke kant van het kruis.  

 

Het kruis was meer dan een fysieke (lichamelijke) dood.  Jazeker, Christus stierf fysiek aan 

het kruis. Paulus vertelt ons het hele verhaal in I Korintiërs 15: 3-4 waar hij zegt: 

 

“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; 

http://www.bedelingdergenade.nl/
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Dit is het Evangelie, het goede nieuws voor ons vandaag. Kolossenzen 1:20 zet dingen in de 

juiste volgorde als we lezen: 

 

“En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises…….”. 

 

De vrede van het kruis is het geheim, en Paulus predikte dat getrouw. Paul is degene die als 

eerste in Romeinen 16:25 zei: 

 

“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; 

 

Paulus is de eerste die het kruis “het goede nieuws" noemt. Met de vergeving die nu mogelijk 

is door Jezus Christus hebben we echt de best mogelijke boodschap ooit. 

 

Naar wie bent u op zoek voor de vergeving van uw zonden? U kunt proberen om een goed 

leven te leiden, maar u zult tekort schieten om volmaakt te zijn. U kunt hopen en bidden dat 

God u uiteindelijk zal vergeven, of u kunt zich wenden tot kruis van Christus. Als u begrijpt 

dat alleen de boodschap van het kruis van Christus u  kan redden dan kunt u ook gered 

worden van de eeuwigheid in de hel. 

 

Vertrouw in het kruis van Christus, en wat Christus reeds gedaan heeft toen Hij voor al onze 

zonden is gestorven. Prijs God dat dit naar waarheid de Verborgenheid is. 

 

 

                 Een diepere studie over: “Wat is de Verborgenheid?” 

 

Is het een geheim?  Iets dat we niet kunnen weten of te weten kunnen komen? Nou, zo zou u 

kunnen denken evenals veel mensen die zich schijnbaar niet bewust zijn van wat de 

verborgenheid (of geheim) is, of u kunt denken dat het Woord van God het niet verkondigt. 

Ze vragen  zich af wat God vandaag de dag doet, ze geloven in mensen en tradities van 

mensen in plaats van dat ze het Woord van God bestuderen om te zien wat het te zeggen 

heeft. 2Tim.2:15 zegt: (in de Statenvertaling) 

 

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

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

 

King James Bible: 2Tim.2:15: Study to shew thyself approved unto God, a workman that 

needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 

 

Als we het Woord van God niet bestuderen en het “recht snijden”, zullen we beschaamd staan 

voor God. Laten we dus studeren. 

 

Wat betekent het woord verborgenheid” eigenlijk?  

  

In de brieven van de apostel Paulus  lezen we het volgende: 

 

“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 
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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;    

 

“Ef.3:3-5: 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik 

met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken 

mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 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; 

 

“Kol.1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle 

geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 

 

We zien dat de verborgenheid een geheim was, maar nu is geopenbaard, het is nu openbaar 

gemaakt. De verborgenheid is nu dus geopenbaard.  Een vraag die gesteld moet worden is:  

wanneer is het begonnen? Merk een groot verschil op in Handelingen 3:19-24 waar staat dat: 

de dag van Pinksteren en de hoop waar Petrus en de anderen over spraken waren: “die God 

gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw”, profeten zoals 

Mozes , Joël, David, Jesaja, en zelfs Jezus Christus toen Hij hier op aarde was.  

 

“Hand.3:19-24: 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. 22 Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: 

De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij 

horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal. 23 En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen 

Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke. 24 En ook al de 

profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die 

hebben ook deze dagen te voren verkondigd. 

 

Opmerking van de vertaler: Voor de duidelijkheid: de King James Bible zegt in vers 21:  

“Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath 

spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. 

Statenvertaling: “….van alle eeuw….”;  King James: “vanaf het begin der wereld”. Beide 

zeggen hetzelfde. 

 

De Verborgenheid is het openbaren van informatie die geheim werd gehouden van alle eeuw, 

dus vóór het begin der wereld, dat is een groot verschil, een ongelooflijk groot verschil. Wat 

betekent dat dan? De implicatie is dat de apostel Paulus spreekt over iets waar Petrus en de 

elven niets van wisten. Dit wordt bevestigd in Galaten 1:12 en 2:9, waar de apostel Paulus 

bevestigt dat hij de boodschap die hij leert rechtstreeks heeft ontvangen van de opgestane 

Heere Jezus Christus en dat hij het niet ontvangen heeft van een mens. 

 

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

de openbaring van Jezus Christus. 

 

“Gal.2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, 

die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, 

opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan; 
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Het gaat verder met te zeggen dat, toen Paulus zijn bediening deelde met de 12, hij  toevoegde 

aan hun kennis, maar zij niet aan zijn kennis, wat aangeeft dat hetgeen hij onderwees anders 

was en dus nieuw was, een Verborgenheid, maar nu geopenbaard. Vandaar dat de apostel 

Paulus waarheid openbaarde die geheim was gehouden van alle eeuw, maar nu geopenbaard 

is. Titus 1:2-3 zegt bijvoorbeeld: 

 

“2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de 

tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 3 Namelijk Zijn Woord, door de 

prediking, die mij (Paulus) toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan 

Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof: 

 

U ziet dat in het Woord van God twee afdelingen zijn: hetgeen is geopenbaard van alle eeuw, 

dat is “profetie”; en hetgeen verborgen is gehouden van alle eeuw, maar nu is geopenbaard 

(door de apostel Paulus), de Verborgenheid. 

 

 Opmerking van de vertaler: 

“Van alle eeuw” betekent: vanaf de grondlegging der wereld. 

“vóór de tijden der eeuwen” betekent: vóór de grondlegging der wereld. 

 

We zullen zien dat deze twee afdelingen (“van alle eeuw” en “vóór de tijden der eeuwen”) 

eveneens twee programma’s zijn met een bepaald doel en een bepaald plan. 

 

De Verborgenheid nu is geopenbaard, waar gaat het over? Is het belangrijk? Laat ons eens 

kijken. Ten eerste zijn er vijf belangrijke aspecten van De Verborgenheid, dat wil zeggen, 5 

verborgenheden die worden geopenbaard in de brieven van Paulus. 

 

Ze worden aangekondigd in: 

 

(1)-“Ef.3:3-6: 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, 

(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt 

bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 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; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en 

van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 

 

(2)-“Rom.11:25-27: 25  Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend 

zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen 

is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israel zalig 

worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 

 

(3)-“1Kor.15:51-53: 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. 

 

(4)-“1Tim.3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is 

geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is 

gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 
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(5)-“2Thess.2:7: Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; 

alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal 

weggedaan worden. 

 

Het niet begrijpen van deze verborgenheden (onthoud dat ze geheim waren, maar nu 

geopenbaard zijn) is de voornaamste reden dat er, in de kerk, zo’n grote verwarring is. Zie 

naar 1 Korinthiërs 2: 7-9.  

 

“ 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. 

 

Van de vertaler: De King James Bible zegt: 1Kor.2:8: Which none of the princes of this 

world knew: for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. 

 

Deze verborgenheid is zo belangrijk en met een zeer grote uitwerking, dat, als de oversten van 

deze wereld er van geweten zouden hebben, ze de Heere der heerlijkheid, Jezus Christus, niet 

zouden hebben gekruisigd. God moest het geheim houden of het middel voor uw redding zou 

niet plaats hebben gevonden en u zou nog in uw zonden zijn op een niet te stoppen, 

onontkoombare weg naar de hel en de poel van vuur.  

 

Laten we kijken naar deze verborgenheden (die nu geopenbaard zijn). Laten eerst Efeze 3: 3-6 

onderzoeken. 

 

(1)-“3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 

weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn 

wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 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; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde 

lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 

 

We zien dat: “de Heidenen medeërfgenamen zijn, en van hetzelfde lichaam, en 

mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie”.  

  

Dit is de Kerk, het Lichaam van Christus, het is een verborgenheid, geheim gehouden maar nu 

geopenbaard, niet door Petrus, niet door Johannes, maar door de apostel Paulus. Bestudeer de 

volgende verzen: I Kor 12: 12-13, Efeziërs 4: 15-16, Kolossensen 1: 14-19, Efeziërs 1: 22,23. 

 

“1Kor.12:12-13: 12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van 

dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 13 Want ook wij allen 

zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 

dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. 

 

“Ef.4:15-16: 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, 

Die het Hoofd is, namelijk Christus; 16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk 

samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de 

werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs 

opbouwing in de liefde. 
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“Kol.1:14-19: 14 In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving der zonden; 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller 

kreaturen. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 

overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is 

voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 18 En Hij is het Hoofd des 

lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat 

Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al 

de volheid wonen zou; 

 

“Ef.1:22-23: 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente 

gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling 

Desgenen, Die alles in allen vervult. 

 

De Kerk, het Lichaam van Christus, staat centraal in de verborgenheid. Beide zowel Joden als 

Heidenen, zijn medeërfgenamen in het lichaam. Er is geen verschil tussen Jood en Heiden. 

Beide zijn deelgenoten van Zijn belofte, Titus 1: 2: 

 

“In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden 

der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 

 

Het Lichaam is een uniek organisme, een nieuwe entiteit. Dit is geheel iets nieuws! Voor de 

"nu" tijd, de tijd waarin wij nu leven (God noemt het een bedeling in Zijn Woord), handelde 

God uitsluitend met Israël. Zij waren Zijn uitverkoren volk. Efeziërs 2: 11-12 vat het samen: 

 

“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. 

 

De Heidenen waren buiten de verbonden der belofte, zonder Christus en zonder hoop op wat 

dan ook. Zelfs Jezus Christus, in Zijn aardse bediening, was niet gezonden tot de Heidenen, 

maar enkel en alleen naar Israël (Matteüs 10: 5-6; Mattheüs 15: 21-28). 

 

“Matth.10:5-6: 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. 

 

“Matth.15:21-28: 21 En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. 

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. 
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Zelfs sprak Christus niet over de Verborgenheid, want Hij was hier om de wet te vervullen. 

De apostel Paulus openbaarde wat de opgevaren Christus hem, door openbaring, leerde toen 

de tijd daarvoor rijp was, een geheim doel, de Verborgenheid. Efeziërs 4:13-19 zegt dat er een 

nieuwe mens is, het Lichaam, een uniek organisme met een nieuw doel, dat bestaat uit zowel 

Joden en Heidenen. 

 

“Ef.4:13-19: 13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van 

den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 

14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 

met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 

dwaling te brengen; 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen 

in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; 16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk 

samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de 

werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs 

opbouwing in de liefde. 17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer 

wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. 18 Verduisterd 

in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, 

door de verharding huns harten; 19 Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben 

overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. 

 

Christus kwam naar Israël, de Heilige Geest kwam op Pinksteren - deze maken geen deel uit 

van de Verborgenheid, omdat het werd onthuld door de mond van de profeten, zoals Jeremia, 

Jesaja en Ezechiël om maar een paar te noemen. Petrus zegt dat alle heilige profeten spraken 

over de tijden van verademing wanneer Christus Zijn Koninkrijk op aarde zou oprichten, 

maar dat is niet de verborgenheid. Het oprichten van het Koninkrijk, door Christus, was niet 

geheim gehouden. Het Lichaam van Christus was echter een geheim, een verborgenheid die 

nu is geopenbaard. Wanneer is het begonnen, dat wil zeggen, wanneer is de 'nu' tijd 

begonnen.  

 

 

(2)- Het tweede aspect van de Verborgenheid spreekt over het volgende: Romeinen 11:25 

stelt dat Israël, als volk, gedeeltelijk werd verhard, totdat de volheid der heidenen zal 

ingegaan zijn. 

 

“Rom.11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet 

wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de 

volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 

 

Van de vertaler: De King James vertaling zegt: 

“Rom.11:25:   For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye 

should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the 

fulness of the Gentiles be come in. 

In plaats van verharding in de Statenvertaling wordt hier over blindheid gesproken. 

 

God heeft Israël, Zijn uitverkoren volk, tijdelijk terzijde gesteld. De apostel Paulus is de 

openbaarder van deze verborgenheid, dus het begin van deze “nu” tijd begint met hem. 
Dus, wat betekent dit. Ten eerste, de “nu” periode, deze bedeling van Genade zoals het wordt 

genoemd in Efeze 3:1-2, is geen uitbreiding of verbreding van Gods handelen met Israël, 

maar iets geheel anders en iets nieuws. 
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“Ef.3:1-2: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die 

heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u; 

 

Israël is verhard totdat het doel van de Verborgenheid is bereikt, dan, zoals Romeinen 11: 26-

27 het zegt, zal de Heer, de beloften die hij heeft beloofd aan Zijn verbondsvolk, Zijn 

geprofeteerde programma, voltooien. 

 

“Rom.11:26-27: 26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser 

zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een 

verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 

 

Hij zal brullen vanuit Sion en Zijn volk, het volk Israël, bevrijden. Ten tweede: betekent dit  

dat het toeëigenen van de beloften die aan Israël zijn gedaan en die gevonden worden in 

Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, vandaag de dag niet van toepassing zijn, het is  dwaas 

en verkeerd om dat te doen. Ze hebben betrekking op een geprofeteerd aards doel en niet op 

ons die deelgenoten zijn van een geheim doel dat gegeven is aan de apostel Paulus, een doel 

met een hemels karakter. 

 

Romeinen 11:25 geeft aan dat Israël slechts voor een bepaalde periode verhard is, namelijk 

totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Dat betekent dat de tijd waarin wij nu zijn, 

namelijk het programma van de verborgenheid, een einde op deze aarde zal hebben.  

 

(3)-Dit is het derde aspect van de verborgenheid. 1Kor 15: 51-53 spreekt daar over. 

  

“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. 

 

Het zegt dat we niet allen ontslapen zullen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een 

punt des tijds, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Wat is dat? Vergelijk dit met: 1 

Thessalonicenzen 4: 13-18, II Korinthe 5:1-8, Filippenzen 3:20-21 en Titus 2:13. 

 

“1Thess.4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die 

ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die 

ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord 

des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen 

voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 

stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus 

gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te 

zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo 

zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

 

“2Kor.5:1-8: 1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, 

wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de 

hemelen. 2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel 

is, overkleed te worden. 3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 4 Want 
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ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen 

ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde. 5 Die 

ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven 

heeft. 6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, 

uitwonen van den Heere; 7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 8 

Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en 

bij den Heere in te wonen. 

 

“Fil.3:20-21: 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker 

verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen 

zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor 

Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 

 

“Titus 2:13:  Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten 

God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; 

 

Dit is de Heilige Hoop, de Opname zoals het wordt genoemd, wanneer Christus zal komen om 

ons weg te nemen en naar huis te brengen. We krijgen elk een nieuw verheerlijkt lichaam dat 

in staat is om het doel van God uit te voeren in de hemelse gewesten. Het is de opstanding van 

al die leden van het Lichaam die voorheen in Christus zijn gestorven en de transformatie van 

allen die in Christus leven op het moment dat Heere Jezus Christus Zelf komt voor de zijnen. 

Paulus zegt dat dit een verborgenheid is, een geheim dat nu is geopenbaard. Dit is dus niet de 

tweede komst van Christus dat de gebeurtenis markeert aan het einde van de Dag des Heeren 

tevens is het een voorzegde gebeurtenis waarover is gesproken door alle heilige profeten en 

ook door Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes en ook door Jezus Christus tijdens Zijn aardse 

bediening. Want waar Paulus het over heeft is een verborgenheid, het werd geheim gehouden, 

dus moet het iets anders zijn dan wat geopenbaard wordt in het Oude Testament en in de 

evangeliën, dat wil zeggen, Mattheüs 24 is niet de opname.  Daarnaast kan het boek 

Openbaring niet voor het Lichaam van Christus zijn omdat het zich richt op de voltooiing van 

de profetie: de Dag des Heeren, het millennium en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

  

De verborgenheid bestaat dus uit de waarheid van het Lichaam van Christus dat bestaat uit 

zowel Joden als Heidenen, en vandaag is er geen verschil tussen Jood en Heiden. Israël is, als 

volk, terzijde gesteld totdat God Zijn geheim programma, in Efeziërs 3:1-2 omschreven als de 

bedeling der Genade Gods, voltooid heeft. 

 

“Ef.3:1-2: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die 

heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u; 

 

Deze bedeling zal eindigen met de wegneming van het Lichaam van Christus, de Opname. 

 

“1Thess.4:16-17: 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en 

met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst 

opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen 

worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere 

wezen. 

 

Wat zijn dan de andere twee aspecten van de verborgenheid en wat behandelen ze.  
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(4)-De vierde en vijfde verborgenheid gaan over het heden, de realiteit van het lid zijn van 

het Lichaam van Christus in deze tegenwoordige boze wereld. 1Tim.3:16 zegt: 

 

“En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: 

God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is 

gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de 

wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 
 

Sommigen zullen zeggen dat dit verwijst naar Jezus Christus, toen Hij, meer dan 1900 jaar 

geleden, wandelde en sprak op deze aarde. Het Woord van God zegt dat: “de verborgenheid 

der godzaligheid is groot”. Niemand kan dat betwisten. Maar de aardse bediening van 

Christus was helemaal geen verborgenheid. Het werd, door alle heilige profeten, geopenbaard 

van de grondlegging der wereld af. Lees Lukas 24:44-45: 

 

“44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, 

namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, 

en de Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften 

verstonden. 

 

Daarnaast, hoe zou Christus gerechtvaardigd zijn op enige wijze, Hij is de perfecte Zoon van 

God, in Jesaja 9: 6 staat: 

 

“Jesaja 9:6:……en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 

eeuwigheid, Vredevorst; 

 

Dus wat is deze verborgenheid der godzaligheid die buiten alle twijfel groot is. Het is 

verborgen waarheid over deze dag, maar het is nu geopenbaard. “God is geopenbaard in het 

vlees”. Dit de waarheid betreffende het Lichaam van Christus, waardoor God zichzelf 

manifesteert. Zie Kolossenzen 1:27 dat zegt: 

 

“Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer 

verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; 

 

Opmerking van de vertaler: De king James Bible zegt: 

“ To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the 

Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory: 

Christus is niet “onder” ons maar “in” ons. 

 

“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. 

 

“1Kor.6:19-20: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen 

Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur 

gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 

 

“Ef.4:6: Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
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U ziet dat God niet is geopenbaard in tempels van steen of hout, maar is gaan wonen in iedere 

gelovige en het “Lichaam” als geheel. Wat een geweldige waarheid, en wat een 

ontzagwekkende God. “God werd gerechtvaardigd in de Geest”. Wat betekent dat? Zie 

naar 2Kor.5:21: 

 

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 

zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 

Wij zijn voor God gerechtvaardigd door Christus Jezus. God is gerechtvaardigd om dit te 

doen op basis van wat Romeinen 3: 25-26 openbaart; 

 

“25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een 

betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn 

onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen 

tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het 

geloof van Jezus is. 

 

Christus betaalde voor de zonden van alle mensen op basis van het volledig bevredigend offer 

van Jezus Christus aan het kruis en Zijn vergoten bloed. Hij is de rechtvaardige en de 

rechtvaardiger dengene die uit het geloof van Jezus is. 

 

“God is gezien door de engelen”. In welke relatie staat dit tot het Lichaam? Zie Ef.3:10 en 

Ef.6:10-12: 

 

“Ef.3:10: Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de 

machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 

 

“Ef.6:10-12: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner 

macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige 

omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer 

eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 

 

Wat zeggen deze verzen? Nu, vandaag, leren hemelse wezens, engelen, over Gods wijsheid 

door de activiteiten van het Lichaam van Christus. Ze kijken en leren wie God is door middel 

van het kijken naar Hem hoe Hij werkt in de gelovigen en het Lichaam in het algemeen. 

Daarnaast  toont Efeziërs 6 ons dat gevallen engelen ook kijken en strijden met Gods volk als 

Hij werkt in gelovigen en in het Lichaam. 

 

“God werd gepredikt onder de Heidenen”. Dit is eveneens belangrijk voor de 

verborgenheid. Vandaag is er geen verschil tussen Joden en Heidenen. Voordat God de 

verborgenheid openbaarde, door de apostel Paulus, was dat niet het geval. Zie Ef.2:11-19: 

 

“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. 14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een 

gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de 
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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; 16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, 

de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 17 En komende, heeft Hij door het 

Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. 18 Want door 

Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 19 Zo zijt gij dan niet 

meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 

 

Paulus zegt in Romeinen 11:13 dat hij “de Apostel der Heidenen” is. Vandaag is er geen 

verschil tussen Jood en Heiden. Volgens Romeinen 11:25 heeft God Israël, gedurende deze 

huidige tijd, de bedeling der Genade Gods, als volk verhard, en Zijn omgang met de mensen 

veranderd zodat een ieder, Jood en Heiden, nu in staat is om Christus Jezus als zijn 

persoonlijke Redder te aanvaarden. 

 

“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak 

mijn bediening heerlijk; 

 

“Rom.11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij 

niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de 

volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 

 

“God werd geloofd in de wereld”. Zoals Efeziërs 1:13-14 het zeggen: 

 

“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. 

 

Ontelbare miljoenen zijn tot Christus gekomen, beide, Jood en Heiden sinds de Apostel 

Paulus de verborgenheid openbaarde, namelijk dat Christus stierf voor onze zonden, voor 

zowel Joden als Heidenen, Zijn bloed vergoot voor onze verlossing, en volledig en gratis in de 

zaligheid heeft voorzien. In Ef.2:8-9 staat: 

 

“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. 

 

 In Romeinen 4:5, zegt Gods Woord: 

 

“ Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt 

zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 

 

Wat kunnen we anders zeggen dan wat de Schrift zegt in II Korintiërs 9:15 

 

“Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. 

 

“Is opgenomen in heerlijkheid”. Wat een gezegende waarheid voor degenen die in Christus 

Jezus zijn. I Thessalonicenzen 4:16-17 noemd deze glorieuze waarheid: 

 

“16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 

Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 



 

15 

 

Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de 

wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 

 

We zullen de eeuwigheid doorbrengen met de Heere Jezus Christus, veranderd in wat we 

zouden moeten zijn. Filippenzen 3:20-21 zegt: 

 

“20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat 

hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook 

alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 

 

Heeft u opgemerkt dat al deze zinnen in de verleden tijd staan: “…..God is geopenbaard in het 

vlees, is gerchtvaardigd door de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de 

Heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid”.   Romeinen 4:17 verwijst 

naar het waarom. 

 

“Rom.4:17: God,………………………….  roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren; 

 

Aangezien wij in Christus zijn, ziet God ons in Hem aan en Hij ziet ons zoals we zullen zijn. 

Rom.8:30 zegt bijvoorbeeld: 

  

“En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen 

heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij 

ook verheerlijkt. 

 

We zijn geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt. Ef.2:6 zegt dat Hij ons mede heeft: 

 

“En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 

 

Wat een gezegende waarheid! Wat een veiligheid, en wat een zaligheid! Hoe dankbaar 

behoren we te zijn, aangezien de Heere Jezus Christus Zelf onze veiligheid is, degene die ons 

heeft gerechtvaardigd. 

 

Het vijfde aspect van de verborgenheid dat beschreven is door de apostel Paulus, zoals dat 

door de Heere Jezus Christus aan hem is geopenbaard, is de verborgenheid van de 

ongerechtigheid.  

 

(5)-In II Thessalonicensen 2:3-10 zien we de apostel Paulus die spreekt over de antichrist en 

de Satan die in hem woont. 

 

“2Thess.2:3-10: 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat 

eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4 

Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geeerd wordt, alzo dat 

hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 5 Gedenkt 

gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6 En nu, wat hem wederhoudt, 

weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der 

ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem 

wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En alsdan zal de 

ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns 

monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9 Hem, zeg ik, wiens toekomst 
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is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in 

alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de 

liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 

 

Na het troosten van de gelovigen door te zeggen dat wij, als leden van het lichaam, niet door 

de verdrukking zullen gaan, stelt hij dat wij iets weten. 

2Thess.2:6 zegt: “En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te 

zijner eigen tijd”. Met andere woorden, wij weten wat Satan weerhoudt van de uitvoering van 

zijn plan. 2Thess.2:7-8 legt vervolgens uit dat: 

 

"7…..de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht, alleenlijk, Die hem nu 

wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En 

alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden,…..”.  

 

De antichrist en de ongerechtigheid zijn geen verborgenheden, de profetische geschriften 

hebben veel over hem onthuld. Wat is dus de verborgenheid van de ongerechtigheid. Ten 

eerste, het werkt nu en ten tweede zal hij, een Persoon, Satan belemmeren (tegenhouden) van 

het doen van zijn plannen, totdat hij wordt weggenomen. Met betrekking tot wat de apostel 

Paulus heeft onthuld over de verborgenheid: de "hem" is de persoon van de Heilige Geest, die 

woning heeft gemaakt in ons, de gelovigen, die leden zijn van het Lichaam van Christus. Aan 

het einde van deze bedeling van Genade zal het Lichaam van Christus worden opgenomen, 

want de Heere zal ons Zelf komen halen. En wanneer het Lichaam is opgenomen, dan zal ook 

God de Heilige Geest, degene die Satan  tegen heeft gehouden om zijn plannen uit te voeren, 

worden weggenomen. En dan zal Satan teugelloos worden en de verdrukking, de 

benauwdheid van Jakob, de Dag des Heeren, zal dan op korte termijn beginnen. Het 

profetische programma zal opnieuw met volle kracht beginnen. Lees Ef.6:10-18 en Ef.3:10: 

  

 “Ef.6:10-18: 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner 

macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige 

omleidingen des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer 

eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele 

wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, 

staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan 

hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met 

bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des 

geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 17 En neemt 

den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 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.3:10: Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de 

machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 

 

U zult zien dat de strijd vandaag de dag een geestelijke strijd is, een strijd die nu plaats vindt 

in de hemelse gewesten. Zodra we zijn opgenomen en God de Heilige Geest met ons mee 

gaat, is er niets op Aarde aanwezig om Satans voortgang tegen te houden. 

 

Er is meer, veel meer, maar dit zijn de vijf belangrijkste aspecten van de verborgenheid. Dus 

wat is de verborgenheid? Het is de waarheid voor de dag waarin wij leven. Het is nu geen 
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geheim meer.  In feite zegt Romeinen 16:25-26 dat alleen door het evangelie dat Paulus 

predikt (hetgeen hij kreeg van de opgestane en verheerlijkte Heere Jezus Christus) de 

verborgenheid individueel kan worden begrepen en bevestigd. 

 

“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; 

 

Kol.2:6-7 zegt het volgende: 

 

“6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; 7 

Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, 

overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging. 

 

Of  zoals Efeziërs 4:14 het zegt: 

 

“Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 

met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 

dwaling te brengen; 

 

Zodra men de verborgenheid begrijpt, zult u zich niet langer afvragen wat God vandaag doet, 

en u zult ook geen vertrouwen meer stellen in mensen of in de tradities van mensen. 

Bestudeer zelf Zijn Woord. Kijk naar wat Hij heeft te zeggen. Wees zoals de Bereeërs, zie: 

 

“Hand.17:11: 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. 

 

2Tim.2:15 zegt in de Statenvertaling: 

 

De Statenvertaling zegt: “Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 

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

 

Opmerking van de vertaler: 

De King James Bible zegt: “2Tim.2:15:  Study to shew thyself approved unto God, a 

workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 

 

Als we het Woord van God niet bestuderen en niet recht snijden, zullen we beschaamd staan 

voor God. Ga uw gang en vergelijk de Schriften. 
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                           DE GEMEENSCHAP DER VERBORGENHEID 

 

                                             Door: Mike Schroeder. 

 

                               Wat is de gemeenschap der verborgenheid? 

 

“Ef.3:2-9:  

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 

Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige 

woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn 

wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 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; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde 

lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 7 Waarvan ik 

een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de 

werking Zijner kracht. 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, 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”. 

 

Ik heb twee gedeelten “vet” geschreven om in te gaan op het laatste gedeelte die het 

onderwerp is van deze verhandeling. Het is nodig om eerst de eerste te definiëren, laat ons 

daarmee beginnen. 

 

                                                  De verborgenheid 

 

De uitdrukking “de verborgenheid” komt voor op meerdere plaatsen in de Schrift en allen in 

de brieven van de apostel Paulus: bijvoorbeeld in Rom.16:25; Ef.3:3 en 9; en Kol.1:26. In de 

gedeelten in de brief aan de Efeziërs wordt de verborgenheid duidelijk aangegeven als “de 

bedeling der genade Gods” (en als “de bedeling van God” in de brief aan de Kolossenzen), en 

dat wordt, door degenen die de “genade” boodschap uitdragen, aangegeven als zijnde 

ingeklemd tussen het Oude Testament (die meestal wordt aangegeven dóór te lopen tot en met 

Handelingen 8) en het Nieuwe Testament (dat begint met de brief aan de Hebreeën (zie:1) in 

de volgorde van:  

 

“Oude Testament”: Exodes 19 tot en met Handelingen 8 --- dan: “de bedeling der genade”: 

Rom. tot en met Filemon….. en daarna “Nieuwe Testament”: Hebreeën tot en met 

Openbaring. 

 

Deze bijzondere uitdeling van genade (zie:2), van God, door de apostel Paulus, is iets dat 

maakt dat: “de Heidenen…. medeërfgenamen zijn, en van hetzelfde lichaam, en 

mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie”.  De leer, beloften en 

instructies voor: “de gehoorzaamheid des geloofs” (Rom.16:26) die er betrekking op hebben; 

ze worden allen gevonden in de brieven welke door zijn openbaarder zijn geschreven, de 

apostel Paulus, die, in de eerder genoemde passages zei dat het: “van alle eeuwen verborgen 

is geweest in God……. welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend 

gemaakt……..die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest….. maar nu geopenbaard 

is, en door de profetische Schriften…… onder al de heidenen bekend is gemaakt”. (vergelijk 

Matth.13:35; Hand.3:24). 
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Uitleggers van de genade boodschap beweren routinematig dat de verborgenheid, met redenen 

omkleed in de eerder genoemde Schriftplaatsen, niet kan worden gevonden in de profetische 

Schriften. Ik zou het met deze beoordeling eens zijn als “kan niet” wordt veranderd in: “kon 

niet”. Het was inderdaad “onnaspeurlijk” maar dat is vanwege de openbaring door Paulus niet 

langer het geval. Ik beweer hier niet, zoals sommigen doen, dat de verborgenheid is 

geopenbaard in Oud Testamentische profetieën in “bedekte” passages of in zoiets als een  

geheime taal. Ook geloof ik niet dat Paulus, toen hij leerde in de synagogen gedurende zijn 

bediening in de Handelingen periode, probeerde de Joden te overtuigen dat bepaalde passages 

in de profetieën spraken van hem en zijn verborgenheid. Dat lijkt me grenzen aan het 

“vergeestelijken” van de passages zoals geestelijke Israëlieten dat doen in hun poging om het 

Nieuwe Testament te vermengen met de bedeling der genade om beide hetzelfde te laten 

zeggen. Er zijn uitleggers die beweren dat de verborgenheid in de Oud Testamentische 

profetieën aanwezig is, bijvoorbeeld in hoofdstuk 49 van Jesaja. Maar hoe kan dat als Jesaja 

duidelijk zegt dat het aan Israël is geadresseerd? De profetie van Jesaja gaat over Jacob (zoals 

alle andere profetische geschriften), en niet over een bedeling van de Heidenen, of een 

gemeente van Heidenen die deel uitmaakt van de huidige bedeling. Jesaja 49:6 bevestigt dat: 

 

“Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de 

stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israel; Ik heb U ook gegeven 

tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. 

 

 

Dit loopt perfect synchroon met Jesaja 60: 

 

3:  “En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 

 

10: “En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in 

Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 

 

11: “En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet 

toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u 

geleid worden. 

 

Het “licht” in deze passage is een heenwijzing naar Israël onder het Nieuwe Verbond, niet 

naar het Lichaam van Christus (zie: 3) dat deel uitmaakt van de verborgenheid. Israël, welke 

Jesaja omschrijft als zijnde in grote duisternis, zal in het koninkrijk een licht worden voor de 

Heidenen. Bovendien is Paulus niet geroepen om “Jacob” op te richten of om “de bewaarden 

van Israël” te herstellen. Paulus werd geroepen om een bedeling te openbaren, voor de 

Heidenen die niet behoorden tot het verbond van Israël, en die, volgens de verborgenheid,   

medeërfgenamen worden gemaakt en volwaardige “zonen” te zijn, geen dienaren zoals de 

Heidenen dat zullen zijn in het koninkrijk. Als dus de verborgenheid niet verborgen is in 

esoterische (geheime) taal, waar is het dan verborgen in de profetieën?  Tussen en achter de 

regels. We zien dat het eerst bij uitstek in Jesaja. 9: de verzen: 5-7: 

 

5: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 

schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 

Vredevorst; 6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den 

troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en 
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met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen 

zal zulks doen. 7 De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israel.  

 

Op andere plaatsen waar we het nu kunnen zien is tussen de vervulde profetie van Daniël 

9:26 en de onvervulde profetie van vers 27; tussen de vervulde uitspraak, aangaande Israël, 

als “Lo-ammi” in Hosea 1:9 en de nog te vervullen profetie van vers 10 en 11; verborgen 

achter de regels van Jesaja 60:2;  en Hosea 3:4. 

 

 

                              De gemeenschap der verborgenheid. 

 

De “gemeenschap der verborgenheid” is, terwijl het een integraal deel is van de 

verborgenheid, niet de verborgenheid zelf. Een ding kan niet van een ding zijn en eveneens 

dat ding zijn. Het is ook niet de gemeente, het Lichaam van Christus. Het Lichaam van 

Christus is een geestelijk, onzichtbaar organisme waarin de gelovigen door het evangelie van 

Christus (Rom.1:16), worden gered door een geestelijke doop (1Kor.12:13). Een 

gemeenschap is iets dat zichtbaar is en aanwijsbaar. De “gemeenschap der verborgenheid” is 

het zichtbare, aanwijsbare genootschap van leden van het lichaam van Christus, ontstaan door 

het afschaffen van de religieuze praktijken die bij Israël behoren, welke werden nageleefd 

door de gemeente gedurende de bediening van Paulus in het boek Handelingen. Deze 

praktijken omvatten niet alleen de dingen die Paulus opsomt in 1Kor.11 maar eveneens 

inclusief alle andere praktijken welke zijn verbonden met Israël, bijvoorbeeld de waterdoop, 

fysieke besnijdenis, de tekenen, etc.   

 

 

                                      Slechts één lichaam, door het kruis 

 

Het maken van verschil tussen “de verborgenheid” en de “gemeenschap der verborgenheid” 

heeft niet tot gevolg, zoals sommige midden-Handelingen dispensationalisten argumenteren, 

dat er twee “lichamen” worden gecreëerd. Zowel de gelovigen uit de Handelingen periode als 

de gelovigen na de Handelingen periode worden, door het evangelie van Christus, geplaatst in 

het ene Lichaam van Christus. Maar ze konden voorheen geen gemeenschap hebben met 

elkaar omdat de eerstgenoemden, de “wij” (zie Ef.1: 1-12), de “verordeningen” (inzettingen) 

praktiseerden, en de laatsten, de “gij” (zie vanaf Ef.1:13)  deden dat niet. De verklaring, door 

Paulus, over de afschaffing van de verordeningen,  in Ef.2 en Kol.2, creëerde niet een nieuwe 

spirituele eenheid, maar maakte de weg vrij voor deze twee groepen om één fysieke 

gemeenschap te worden (genootschap, gemeente) in Christus, namelijk: “de gemeenschap der 

verborgenheid”. (zie: 4). 
 

 

                             Dat onder u geen scheuringen zijn  (1Kor.1:10). 

 

Ik geloof dat de voornaamste reden is, omdat er zo vele scheuringen zijn in het huidige 

Christendom, het falen (of weigeren) van het Katholicisme  en het Protestantisme ( en al hun 

afgeleiden), om de waarheid te onderkennen van Ef.2 en 3 en Kol.1 en 2 aangaande de 

inzettingen en wat de “gemeenschap der verborgenheid” is. Ondanks het feit dat Paulus beval, 

rond het jaar 60 na Christus, dat zijn evangelie (dat betreft zijn 13 brieven, recht gesneden) 

vanaf toen de leerstellige blauwdruk was voor de gemeente en dat hij de gemeente duidelijk 

de opdracht gaf om te stoppen met het praktiseren van al die inzettingen die in gebruik waren 
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gedurende de Handelingen periode, heeft het Christendom, voor het grootste deel, deze 

opdracht genegeerd en daarom is het Christendom verdeeld in duizenden afdelingen. (zie: 5). 

Als we de opdracht van Paulus in 1Kor.1:10 beschouwen: “dat gij allen hetzelfde spreekt, en 

dat onder u geen scheuringen zijn” hoe kan iemand dan geloven dat deze verdeeldheid van 

het lichaam van Christus naar de wil van God is? 

 

Ad.1)- Sommige uitleggers nemen de brief aan de Hebreeën als behorende bij de genade 

boodschap.  Om een aantal redenen heb ik er voor gekozen om de brief aan de Hebreeën niet 

te rekenen tot de brieven/openbaring van Paulus. (Zie het artikel: “Wie was de auteur van de 

brief aan de Hebreeën” op deze site). 

 

Ad.2)- Genade werd ook uitgedeeld aan anderen in de Schrift, bijvoorbeeld in Gen.6:8: “Maar 

Noach vond genade in de ogen des HEEREN”. 

 

Ad.3)-De geestelijke eenheid waarin al degenen, die het evangelie van Christus hebben 

geloofd, (1Kor.15:1-4) worden in het éne lichaam geplaatst door middel van een geestelijke 

doop (1Kor.12:13). Naar deze eenheid wordt 34 keer naar verwezen, in de brieven van  

Paulus, als “de Gemeente”. 

 

Ad.4)- Iemand kan in het Lichaam van Christus zijn en geen deelname hebben aan de 

verborgenheid der gemeenschap omdat de gemeenschap der verborgenheid wordt 

binnengegaan door te komen en: “tot  kennis der waarheid komen” (1Tim.2:4), dat wil zeggen 

door het kennen en het omvatten van het onderscheiden karakter van de openbaring van 

Paulus ten opzichte van het evangelie dat werd gegeven aan Israël door de Heer en zijn 12 

discipelen. 

 

Ad.5)- Geschat wordt dat er duizenden denominaties zijn die aanspraak maken op Christus als 

de Verlosser van de mensheid. 

 

 

 

 

 

  

 


