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VOORWOORD

EEN OPMERKING VOORAF. Het is van belang, dat u in ieder 
geval de inleidende werken; Uit Israëls Profetie, De Tijden der 
Eeuwen en De Weg der Behoudenis heeft gelezen voordat u dit 
werk ter hand neemt. 

Geen mens kan u Schriftinzicht geven, evenmin kan geen enkel 
mens zeggen wat u moet geloven. We willen daarom nogmaals
benadrukken, dat de werken van Uit de Schriften maar één doel 
hebben en dat is u aan te zetten om Gods Woord te onderzoeken 
vanuit dat woord zelf. 

KENNIS OF GELOOF? Een veel gehoorde kritiek is, dat al die « 
haarkloverij » alleen maar van het geloof afbrengt. Het 
discussieren over de juiste betekenis van (verkeerd) vertaalde 
woorden, het snijden in de Schrift, het opdelen van de gelovigen
in groepen, zou alleen maar tot meer twist en onenigheid leiden. 

Veelal worden deze uitlatingen gedaan door hen die zich in hun 
stelsel voelen aangevallen. 

2000 jaar christendom heeft echter aangetoond, dat niet 
onderzoeken en eigen interpretatie de eigenlijke oorzaak zijn van 
alle twist. In plaats dat men het stelsel toetst aan de Schrift, 
bestrijd men vanuit dat stelsel. 

God vraagt van ons geloof, niet alleen in Hem — dat is slechts 
de eerste stap, die tot het kindschap —, maar vooral dat we Hèm
geloven. Om iemand te geloven, moeten we eerst weten wat 
diegene te zeggen heeft. De enige bron die wij hebben is de 
Schrift en alles wat « bekwame en betrouwbare mannen » 
schrijven en de toets der Schrift niet doorstaat, zullen we dan ook 
— na ernstig Schrift onderzoek — moeten verwerpen. 

De vraag moet dan ook niet zijn; Kennis of geloof, maar; 
Kennis èn geloof. Als wij niet weten waarmee wij God kunnen 
verheerlijken, is ons geloof leeg. 

De Schrift geeft zelf op meerdere plaatsen aan dat kennis 
belangrijk is: 

Rom. 10:2 « Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot 
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God hebben, maar niet met verstand (Gr. kennis) ». 
Rom. 11:33 « O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der

kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en 
onnaspeurlijk Zijn wegen! » 

Ef. 1:17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de 
Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der
openbaring in Zijn kennis (Gr. epignosis, d.i. bovenkennis); » 

Ef. 4:13 « Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des 
geloofs en der kennis (Gr. epignosis) van den Zoon Gods, tot een 
volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van 
Christus; » 

Zonder kennis is ons geloof een stuurloos schip dat zijn
bestemming mist omdat het die niet kent. Zonder geloof is er
slechts onwetendheid. Daarom is er ook een wèg der behoudenis. 
Die begint met de erkenning dat God bestaat. Die erkenning moet 
ons aanzetten om God te willen leren kennen en de enige weg tot 
die kennis is Zijn woord. 

Om de H.S. te verstaan, is ons verstand niet toereikend. Hoe 
hard wij ook studeren, uit onszelf kunnen we zelfs de eenvoudigere
dingen niet begrijpen. Verootmoediging voor God, beleidend dat 
wij uit onszelf niets kunnen en de innerlijke bereidheid om Zijn
woord letterlijk te geloven, zal tot gevolg hebben dat God ons 
verstand beetje bij beetje verlicht. Denken we het echter zelf beter
te weten, of stellen we « bekwame en betrouwbare mannen » 
boven Zijn woord, dan zal Hij ons niet verder verlichten en komen 
we steeds verder van de waarheid af te staan. 

In Ef. 3:10 schrijft Paulus: 
« Opdat nu, door de Gemeente (der verborgenheid), bekend

gemaakt worde aan de overheden en de machten in het 
overhemelse (Gr. tekst) de veelvuldige wijsheid Gods; » 

2010 P.E.E.
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INLEIDING.

HET « GODSPLAN » IN VOGELVLUCHT. Het heeft God
behaagt een schepping te creeren met daarin vrije wezens die Hem 
zouden eren om Zijn Godheid. Om dit te verwezelijken zou het 
schepsel zich vrijwillig door Hem laten leiden en zo tot de hoogste
heerlijkheid opgevoerd worden, dit ter verheerlijking Gods. 

God heeft van te voren geweten dat de vrijheid van het schepsel 
in eerste instantie averechts zou werken en heeft dit in Zijn
voornemen opgenomen. 

Zoals uiteengezet in « De Tijden der Eeuwen », omvat het 
Voornemen der Aionen (Ef. 3:11 Griekse tekst) 5 aionen met 
daarbij behorende « werelden ». 

Aan het begin van iedere volgende aioon, is er een periode van 
herstel —, zie Gen. 1, waar de 2e aioon aanvangt met het 7 daagse
herstel door de Heere — en eindigt een aioon altijd met een 
catastrofe van een of andere aard. 

Bij iedere aioon hoort ook een « wereld », met een inrichting van 
de aarde, een klimaat, plantengroei en dieren. 

Over de 1ste aioon weten we niet veel, we kunnen er iets over
lezen in Ez. 28. 

Over de 2e — lopend van Adam tot de zondvloed, de oude 
wereld van 2 Petr. 2:5 — is iets meer bekend. Zo regende het toen 
nooit, de aarde werd bevochtigd door een damp, Gen. 2:6. Vandaar
het geloof van Noach toen God zei in Gen. 7:4: 

« Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde 
veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem 
verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb. » 

Na de zondvloed begint de 3e huidige aioon, met het samenstel 
der dingen zoals we dat nu kennen en word de wereld verdeeld in 
continenten, Gen. 10:25. ¹ Hij loopt tot de wederkomst van

1 De wetenschap verwerpt dit laatste, o.a. op basis van de huidige snelheid waarmee de
continenten bewegen en komen zo op miljoenen jaren uit. De Schrift zegt anders.

5



Christus wanneer « de tijden der heidenen vervuld zullen zijn », 
Luk 21:24. 

Na de wederkomst van Christus vangt de 4e aioon aan, 
beginnend met het 1000 jarige rijk en eindigt met het nederdalen 
van het Nieuwe Jeruzalem, Op. 21:2. 

Hiermee vangt de 5e aioon aan, deze eindigt met het God alles in 
allen zijn, 1 Cor. 15:28. 

ONMISBARE KENNIS. Het zien van de aionen is onmisbaar 
voor het verstaan der Schrift, hetzelfde geld voor de bij de aionen 
horende bedelingen. 

Om te weten welke roeping Gods in onze tijd tot ons uitgaat,
moet men zien in welke bedeling we nu leven. In de bedeling der 
verborgenheid — die der genade Gods loopt er parallel aan —
deelt God Zijn grootste genade uit en in de werken over de grote
verborgenheid, willen we dat uiteenzetten ter verheerlijking van 
het Goddelijke Wezen. 

We willen hier nogmaals benadrukken, dat niemand door blote 
studie tot enige kennis van de Schriften kan komen, wie dat denkt 
stelt zich op het niveau van Israël toen dat volk tegen God zei: « 
Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de 
HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de 
woorden des volks weder tot den HEERE. » Exo 19:8. Het was 
niet de bereidheid, maar het zelf willen doen van al wat de Heere 
gesproken had waar de fout ligt en waarom het eerste verbond is 
verbroken.

In wezen zitten we nu in dezelfde situatie, God biedt ons een 
schat aan d.m.v. Zijn woord en wij zeggen: « Al wat de HEERE 
gesproken heeft, zullen wij begrijpen! ». Dit nu is een grote
misvatting, het enige wat wij kunnen, is de bereidheid tonen en 
God vragen om hulp beleidend dat wij uit onszelf niets kunnen en 
niets kunnen begrijpen. 

Die bereidheid moet ons hele wezen in beslag nemen en 
uitstralen. Zelfs de geringste geveinsdheid of twijfel — dat we 
alleen met Zijn hulp tot iets kunnen komen — zal de deur tot Zijn
kennis langzaam maar zeker sluiten. 
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VEELVULDIGE WIJSHEID. Hoe verder ons verstand verlicht 
word door de Heilige Geest, hoe meer we gaan zien van de 
Veelvuldige Wijsheid Gods. 

Het overzien van het hele Voornemen der Aionen (Ef. 3:11 Gr. 
tekst), het mogen begrijpen wie Christus is, het zien van de 
verschillende groepen in Gods voornemen en de daarbij
behorende verwachtingen en opstandingen, het zien van de grote
verborgenheid en deze met hart en ziel begrijpen, maakt de leden 
van het Lichaam van Christus waarlijk tot een gezegende,
bevoorrechte groep. 

Het zijn overigens geen betere, intelligentere of wijzere mensen. 
Het enige verschil met hen die niet tot het Lichaam komen is, zij
zijn bereid meer te geloven. Het klinkt haast te simpel om waar te 
zijn, maar het moeilijkste voor de mens is; « ... om te geloven AL
hetgeen de profeten gesproken hebben! » Luk 24:25. Het bewijs
hiervoor is het geringe aantal mensen dat de verborgenheid
werkelijk ziet en begrijpt. 

Voor de mens maakt dit misschien niet zoveel uit, maar daar 
gaat het ook niet om, het gaat niet om ons maar om God. Het 
uiteindelijke doel van de schepping is God alles in allen, de leden 
van het Lichaam van Christus bereiken dit stadium reeds nu, als 
een gift van de Vader aan Christus voor Zijn wonderbaarlijk werk.

DE GROTE VERBORGENHEID. Dit boek bevat alle werken die 
wij bezitten door Uit de Schriften geschreven over de grote
verborgenheid. We hebben getracht ze in de meest logische
volgorde te zetten en wensen met Paulus de lezer het volgende
toe:

Namelijk verlichte ogen uws 
verstands, opdat gij moogt
weten, welke zij de hoop van Zijn
roeping, en welke de rijkdom zij
der heerlijkheid van Zijn erfenis
in de heiligen;  Efeze 1:18
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INLEIDING

De Schrift is voor velen een gesloten boek, ook al wordt het 
trouw gelezen. Men weet er geen weg in, ziet er geen hoofdlijnen
door lopen. De grondoorzaak is, dat men Israël uit het oog heeft 
verloren. Israël is de sleutel tot ontsluiting van Gods Woord en het 
middel om, door te dringen tot de diepere waarheden ons gegeven
bij monde van Paulus. 

Om deze sleutel in handen te krijgen, moet men beginnen de 
Schrift, waar mogelijk, letterlijk te nemen. Dan zal men zien, dat 
het O.T. in hoofdzaak spreekt over Israëls historie en toekomst. 
Tal van profetieën wijzen Israëls toekomstig herstel en grootheid
aan onder Christus als Opperkoning. Die lijn van Israël wordt in 
de Evangeliën voortgezet. Velen menen, dat we hier tot iets geheel
nieuws komen. Men vergeet daarbij, dat Christus een dienaar 
geworden is der Besnijdenis om de beloftenissen der vaderen te 
bevestigen, Rom. 15:8. Die vaderen zijn Israëls vaderen, Rom. 
9:4. Christus kwam dus om Israëls beloften te bevestigen. De 
Heidenen zouden daarna delen in Gods heil, Rom. 15:9. Maar 
eerst in de tweede plaats. Israël had de voorrang. Christus werd 
allereerst tot hen gezonden. Hij was de Koning van het Koninkrijk
der hemelen. En dit Koninkrijk is de heerschappij van Israël over 
de koninkrijken der aarde, Dan. 2:44 7:27. Zij zijn het volk der 
heiligen des Allerhoogsten. 

Als inleiding tot de stukken over: « Om en over de 
Verborgenheid » willen we in enkele artikelen aangeven, dat de 
Evangeliën handelen over Israël en dat er verschil is tussen het 
evangelie der Besnijdenis en der Voorhuid. Alleen op deze wijze
is Paulus' unieke roeping te verstaan. 
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I.

DE EVANGELIEN EN ISRAELS BELOFTEN. 

Christus kwam niet allereerst om de « Kerk » Te stichten. Hij
Zelf getuigde, dat Hij niet gekomen was om de Wet of de Profeten 
te ontbinden maar om die te vervullen, Mt. 5:17. « Want voorwaar 
zeg Ik u, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één 
jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan totdat het alles zal zijn
geschied. » Paulus noemt Hem in Rom. 15:8 een dienaar der 
Besnijdenis. Eerst na Israël zouden de Heidenen komen; Rom. 
15:9: « en de Heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden 
verheerlijken. » God zond Hem eerst tot Israël, om hen te 
zegenen, Hand. 3:26. Christus verbood Zijn discipelen te gaan op 
de weg der heidenen of in eenige stad der Samaritanen, zij
moesten alleen gaan tot de verloren schapen van het Huis Israëls, 
Mt. 10:5, 6. Aan hen Moest gepredikt worden het Koninkrijk der 
Hemelen, vs. 7. 

Het is van belang nog nader op het Israëlietisch karakter der 
Evangeliën te wijzen. 

Mt. 1:1 opent die sfeer: « Het boek des geslachts van Jezus 
Christus, den Zoon van David, den Zoon van Abraham. » Als 
Zoon van David erft Hij Davids troon, 2 Sam. 7, Ps .89, als Zoon 
van Abraham heeft Hij recht op het Land Kanaän, Gen. 12:7; 
13:15; 17:8. De Wijzen vragen naar de geboren Koning der Joden, 
Mt. 2:2. De zending van Christus' apostelen betreft, zoals gezegd,
uitsluitend Israël, 10:5-7. Elia komt om alles eenmaal weder op te 
richten, 17:12. En Elia was en is voor Israël, Mal. 4:5. Alleen voor 
hen die het Koninkrijk der hemelen aannamen, kon Johannes als 
Elia aangemerkt worden, Mt. 17:11. Boven het kruis stond: Jezus 
de Nazarener, de Koning der Joden, Mt. 27:37. 

Markus, hoewel meer de Knecht des Heeren uitbeeldende, 
spreekt mede van het Koninkrijk van vader David, Mk.11:9, 10. 

Bij Lukas vinden we hetzelfde Israëlietisch karakter. De Heere 
wordt door de engel aangekondigd als Koning over het Huis 
Jakobs, 1:31-33. Huis Jakobs wijst in het O.T. steeds Jakobs 
natuurlijke nakomelingen aan. Zie Gen. 46:27; Ex. 19:3;. Jes. 14:1 
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e.a. Aan Christus wordt de troon van Zijn vader David gegeven,
1:32. Maria zingt over het opnemen van Israël, Zijn knecht, 1:54, 
Zacharias spreekt van het oprichten van een hoorn der zaligheid
(d.i. macht ter behoudenis) in het Huis Davids, 1:69, een 
verlossing van « onze », d.i. Israëls vijanden, van een gedenken
aan Zijn heilig verbond, van de eed aan Abraham gedaan, van het 
geven van kennis der zonden aan Zijn volk, Israël, 1:68-80. 
Simeon lofzingt over de heerlijkheid van « Uw volk Israël, » 2:32. 
« Hij zelf verwachtte de vertroosting Israëls, 2:25. Anna sprak tot 
allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten, 2:38. De 
Emmausgangers verwachtten de verlossing van Israël, 24:21. En 
Christus Zelf zei, dat Hij door lijden tot Zijn heerlijkheid moest 
ingaan. Dat is de heerlijkheid die Hij zal hebben op de troon 
Zijner heerlijkheid, Mt. 25:31, op de troon van Zijn vader David. 
Thans zit Hij in de heerlijkheid des Vaders, zie Op. 3:21. 

Johannes is eveneens Israëlietisch. Nathanaël ziet Christus als 
Koning Israëls, 1:50. Nikodemus moest de dingen die de Heere 
sprak, weten, 3:10. Hoe kon dat, als de Heere niet voortzette en 
uitwerkte wat het O.T. leerde? De Heere doelde op het geestelijke
en nationale herstel. Zie Ez. 36. Velen uit Israël menen, dat Hij de 
Christus is, 7:41, Die komen zou uit het zaad Davids, vs. 42. 
Christus verwijst naar het leven der toekomende eeuw, dat Hij
geven kan en belooft daarin hetzelfde, als wat de Heere deed in 
Gen. 13:15. Hij spreekt van het Herder zijn, hfdst. 10 waar 
Ezechiël ook over spreekt, Ez. 34. Al deze en nog meer trekken 
tonen aan ,dat Christus werkelijk een dienaar der Besnijdenis
was .Hij kwam tot het Zijne, tot Zijn volk Israël om hen te 
brengen uit het dienstknecht-zijn tot het zoon-zijn, uit de toestand 
van een kind (die in het begin niet verschilt van die van een 
dienstknecht, Gal. 4:1) tot de staat van een zoon. Dit is de 
betekenis van de term: « aanneming tot kinderen » (letterlijk: het 
stellen in de zoonsstand) Rom. 9:4, wat God met Israël voor had. 

Het « mijn evangelie,» van Paulus is een aparte lijn waarlangs
God naast Israël werkte. Het is de uitwerking van een 
Voorisraëlietische bedeling en vervat de Abrahamietische 
beloften, waarvan het een deel uitmaakt. De belofte echter zelf is 
rijker. God is veelvoudig in zegening. 

13



Om Paulus' evangelie te verstaan, moet men het nationale van 
Jood en Heiden laten vallen en opklimmen tot het bovennationale 
wat positie betreft. In Christus is noch Jood noch Griek, Gal. 3:28. 
Zij die tot deze groep behoren, worden gesteld tot zegen voor de 
volken, Gal. 3:8. Vanzelf staan zij er dan boven. 

Uit een en ander blijkt het verschil met Christus' bediening op 
aarde voor Israël. Hij kwam tot het zijne, de Zijnen namen Hem 
niet aan. Ook niet na de Pinksterdag. Nu begint God langs een 
nieuwe lijn te werken, die reeds vroeger in beginsel aanwezig was, 
maar die nu ten volle doorgetrokken wordt in en door Paulus' 
bediening en waarvan de voortzetting gevonden wordt in een 
bijzondere, later geopenbaarde, verborgenheid. Hiervoor zie men 
de stukken over: « Om en over de verborgenheid ». 
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II.

HET EVANGELIE DES KONINKRIJKS. 

Allerwegen wil men « het evangelie », de goede tijding,
verkondigen. Zonder te weten, dat hèt evangelie niet bestaat maar 
er slechts evangeliën zijn. Men moet steeds vragen: Wèlk 
evangelie moet gebracht worden. 

Eén der evangeliën is het Ev. des Kon. Deze term vindt men 
slechts drie maal, n. 1. Mt. 4:23; 9:35 en 24:14. Dus uitsluitend in 
Mattheus.

Welke inhoud heeft nu dit evangelie? Deze, dat God aan Israël 
het koninkrijk dat er vroeger was onder David en Salomo, nog
heerlijker en tevens blijvend wil oprichten aan datzelfde volk 
Israël. Een der duidelijkste voorzeggingen daarvoor vindt men in 
Dan. 2:44. 

« Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een 
koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord 
worden en dat koninkrijk zal geen ander volk overgelaten worden; 
het zal al die koninkrijken vermalen, doch zelf zal het in alle 
eeuwigheid bestaan. » 

Zo ook Dan. 7:27 « Maar het rijk en de heerschappij en de 
grootheid der koninkrijken onder den ganschen hemel zal gegeven
worden aan het volk der heiligen des Allerhoogsten (niet: der hoge
plaatsen). » 

Dat was en is nog het goede nieuws voor Israël. Dat geldt niet 
voor de « Kerk ». Deze kan zich niet anders dan daarover 
verblijden omdat het God is Die dit laat verkondigen en het elk 
schepsel past, niet alleen: Zijn daden goed te keuren, maar er zich 
ook over te verblijden. Te meer waar dit de vrede op aarde zal 
brengen.

In de dagen van Johannes de Doper was liet koninkrijk der 
hemelen nabij gekomen. En wel door de geboorte en de 
presentering van de Koning. Zijn heraut leidde Hem in bij Israël. 
Ja meer, de Koning Zelf kondigt het koninkrijk aan. Een stuk van 
Zijn vernedering. Welk aards vorst toch kondigt zijn eigen komst 
aan in zijn rijk of gewest? En toch moest de Heere dat doen omdat 
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Zijn voorloper gevangen gezet werd. 
Wat was de inhoud van Christus prediking? Het O.T. Een korte 

beschrijving er van geeft Lukas in hfdst. 4:17-21. Hier vindt men 
een citaat uit Jes. 61:1 en 2a. Dan zegt de Heere: « Heden is deze 
Schrift in uw oren vervuld. » Had Israël in Hem de Beloofde der 
vaderen gezien, dan had ook het volgende kunnen plaats hebben, 
de dag der wrake, een jaar der vergelding om Sions twistzaak, Jes. 
34:8. Het is Israëls eigen schuld dat het onder de macht der 
Heidenen gebleven is: het verwierp de van God Gezondene. En te 
groter is zijn schuld waar Christus het land doorging, goed
doende: « En Jezus omging geheel Galilea lerende in hun 
synagogen en predikende het evangelie des Koninkrijks en 
genezende alle ziekte en kwaal onder het volk » Mt. 4:23, 9:35. Al 
de genezingen wijzen er op, welke toestand er intreden zou als het 
koninkrijk werd opgericht. « Alsdan zullen der blinden ogen
opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. 
Alsdan zal de kreupele springen als een hert en de tong des 
stommen zal juichen... », Jes. 35:6. De Heere wijst de discipelen 
van Johannes daarop, Mt. 11:5. Men lette er op, dat Jes. 35 spreekt 
van het eerst ter wraak komen met de vergelding Gods, « Hij zal 
komen en ulieden verlossen », Jes. 35:4. De Heere wilde Israël 
dus verlossen van al zijn vijanden, Luk. 1:68, 71-75 en Zijn volk 
rust en vrede, genezing en heil geven. Dat was de goede tijding
voor Israël 

Israël verwierp zijn Vorst. Het bleef daarom in de macht der 
vijanden. Ook omdat het andermaal de verhoogde Vorst niet wilde 
aannemen. Daarom sneed God zijn lijn af. Voor immer? Het ware 
verdiend geweest. Dan — God is rijk in barmhartigheid. Wat 
voorzegt de Vorst: « En dit evangelie des Koninkrijks zal in de 
gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken en 
dan zal het einde komen », Mt. 24:14. Het einde is het einde van 
deze eeuw, Gr.: aioon, onjuist vertaald door wereld; Zie Mt. 24:3, 
6. Dat wordt de goede tijding voor het weder in gunst aangenomen 
wordend volk als de tijd der verharding ophoudt, als het zich tot 
de Heere bekeert. Paulus leert ons het volgende: « 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 
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Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan
», Rom. 11:25. « Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd 
zijn, zo wordt het deksel weggenomen », 2 Cor. 3:16. 

Het Ev. des koninkrijks zal dus andermaal gepredikt worden. In 
de gehele wereld. Ook dit wordt verkeerd verstaan. Men meent dat 
het evangelie der behoudenis eerst in de gehele wereld moet 
gepredikt worden vóór Christus komt. Het Gr. woord, door wereld 
vertaald, is oikoumenè, wat betekent: beschaafde, geordende
wereld der volken, bijzonder die rondom Israël zijn gelegen. Er 
staat niet, dat die volken dat evangelie zullen aannemen, er staat, 
dat het zal zijn tot een getuigenis voor alle volken. Israëls 
gelovigen zullen weer gaan prediken, dat de Heere zegt: « Ik toch 
heb Mijn Koning gezalfd over Sion den berg Mijner heiligheid; » 
Ps. 2:6. En verder: « Nu dan gij koningen, handelt verstandelijk,
laat u tuchtigen gij rechters der aarde, dient den Heere met vreze 
en verheugt u met beving, » vs. 10, 11. 

Veel wordt er gesproken over het Koninkrijk der hemelen, veel 
over het « het evangelie brengen ». Men houde in het oog, dat het 
Kon. der hemelen een rijk op aarde is, Israëls heerschappij over 
de volken en dat onder Christus als grote Davidszoon, aan Wie 
God dit krachtens het Davidisch verbond (2 Sam. 7) beloofd heeft. 
Deze goede tijding zal Israël eenmaal mede horen en aanvaarden. 
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III.

HET EVANGELIE DER VOORHUID EN DAT DER 
BESNIJDENIS.

In Gal. 2:7 staan de opmerkelijke woorden: « Maar daarentegen,
als zij zagen dat mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, 
gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. » We leren hieruit, dat 
Paulus' goede tijding die hij predikte heet: het evangelie der 
Voorhuid (d.i. der Heidenen) en Petrus' boodschap het evangelie
der Besnijdenis, (d.i. de Joden, Israël). De vraag is nu: Zijn dat 
evangeliën met gelijke inhoud, predikte Paulus hetzelfde als 
Petrus?

Wat het evangelie der Besnijdenis is, kan men vinden in onze 
vorige uiteenzetting: Het Ev. des Koninkrijks. 't Is een blijmare
(blijde boodschap) voor Israël. Na Christus' opstanding is de 
prediking van dit evangelie voortgezet. Dat blijkt uit Hebr. 2:3 en 
4: « ... hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid
geen acht nemen. Dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden 
door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die 
Hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door 
tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen (d.i. 
uitdelingen) des heiligen Geestes naar Zijn wil. » Men ziet hieruit, 
dat wat Christus begonnen heeft, voortgezet is door de apostelen 
die Hij, op aarde zijnde, geroepen heeft. God gaf medegetuigenis
door de Pinkstergaven. Het Ev. des Koninkrijks werd dus 
voortgezet, alleen het aantal wonderen en tekenen nam toe. Dit 
had de Heere Jezus dan ook beloofd. « Voorwaar, voorwaar zeg Ik 
ulieden, die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, 
en zal meerdere doen dan deze want Ik ga henen tot Mijn Vader. » 
Joh. 14:12: De Heere voorzei dus Zijn discipelen, dat zij nog
meerder werken, d.i. meerder in aantal, zouden doen, want Zijn
wondertekenen op aarde hielden op nu Hij naar de Vader ging en 
zij bleven langer jaren arbeiden dan Hij. Het Ev. des Koninkrijks
werd dus voortgezet en er werd gesmaakt « het goede Woord 
Gods en de krachten der toekomende eeuw. » Hebr. 6:5. 

Had het Evangelie der Voorhuid nu dezelfde inhoud? Laat ons 
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deze vraag niet verwarren met een andere, n.l. deze: Geschiedde er 
door Paulus' hand ook wonderen en tekenen en krachten en 
hadden anderen ook veel dingen gemeen met Israël? Dit laatste 
moet volmondig toegegeven worden. Barnabas en Paulus 
verhaalden te Jeruzalem, « wat grote tekenen en wonderen God 
door hen onder de Heidenen gedaan had. » Hand. 15:12. En 
Paulus kon dan de Corinthiërs schrijven, dat het hun aan geen
gave ontbrak, I Cor. 1:7 en aan de Galatiërs: « want Die in Petrus 
krachtiglijk werkte tat het apostelschap der Besnijdenis, Die 
werkte ook krachtiglijk in mij onder de Heidenen, » Gal. 2:8. In 
Corinthe en andere gemeenten had men allerlei gaven, zie 1 Cor. 
12:8-10.

Met de erkenning dezer feiten is evenwel de eerste vraag nog
niet beantwoord. Dat de Heidenen ook die gaven kregen was om 
Israël tot jaloersheid te verwekken. De gaven waren dus niet om 
het verschil tussen Jood en Heiden uit te wissen, maar in stand te 
houden. Israël moest er door geprikkeld worden om zijn roeping
op te volgen. Door hun misdaad (niet: val zoals de St. V. zegt) n.l. 
om het heil gepredikt door de apostelen der Besnijdenis niet te 
aanvaarden, is de zaligheid de Heidenen geworden om hen tot 
jaloersheid te verwekken, Rom. 11:11. 

We komen nu tot de beantwoording der eerste vraag: Had het 
Evangelie der Voorhuid dezelfde inhoud als dat der Besnijdenis?
Deze vraag is eenvoudig voor hen, die duidelijk gezien hebben, 
wat het Ev. des Koninkrijks is. N.l. de prediking dat God op aarde 
een rijk wil oprichten, waarin Israël een priesterlijk koninkrijk is, 
dat heerst over de Volken en hen tot God leidt, dat zijn middelpunt 
heeft in Jeruzalem, de stad des groten Konings, Mt. 5:35, zijn
gebied in Kanaän en tot Koning Davids grote Zoon, Jezus 
Christus, de Koning der Joden, de Koning Israëls. 

Dat Evangelie nu was wel een goede boodschap voor Israël en 
zijdelings ook voor de Heidenen, daar zij gezegend zouden en 
zullen worden in en door Israël, maar is toch niet het evangelie der 
Voorhuid dat God aan Paulus toebetrouwd heeft. Paulus zegt, dat 
hij het evangelie dat hij predikte onder de Heidenen aan de 
apostelen en anderen voorstelde d.i. aan hun oordeel onderwierp, 
Gal. 2:2. Hoe kon dat hetzelfde zijn als het hun eerst uiteengezet
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moest worden? Dan had hij eenvoudig kunnen zeggen: Ik predik 
hetzelfde als gij. Nu was dat niet het geval. Paulus zei dan ook, dat 
hij het niet van een mens ontvangen had of geleerd, maar door 
openbaring van Jezus Christus, Gal. 1:12. Het was het evangelie
der genade van Christus, 1:6 en had tot inhoud, dat de mens niet 
gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het 
geloof van Jezus Christus, » 2:16, « dat zij die uit het geloof zijn,
gezegend worden met den gelovigen Abraham, » 3:9. Het Ev. der 
Voorhuid vindt men vooral uitgewerkt in de Brief aan de 
Romeinen. Deze spreekt van geen koninkrijk voor Israël, maar 
van openbaring der kinderen (Gr.: zonen) Gods voor de zuchtende 
schepping (niet schepsel) tot bevrijding uit de dienstbaarheid, 
Rom. 8:19-21. Dit is een hoger sfeer van zegening. Evangelie der 
Besnijdenis en der Voorhuid verschillen dus. 
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IV.

HET EVANGELIE DER VOORHUID. « MIJN EVANGELIE ». 

De grote verwarring in de Christenheid en in het Christendom is 
gevolg van het niet onderscheiden van het tweeërlei evangelie dat 
ons genoemd wordt in Gal. 2:7. De oorzaak (die tevens weer 
gevolg is) is, dat men de sleutel tot de Schrift is kwijtgeraakt. Die 
sleutel is Israël. Evenmin als iemand in zijn gesloten huis kan 
komen zonder huissleutel, evenmin kan de Schrift geopend
worden zonder het inzicht dat Israël het onderwerp is van het 
grootste gedeelte van Gods Woord. Zes zevenden der Schriften 
handelen over dit volk. Ze spreken van zijn historie, van zijn val 
en ook van zijn wederaanneming, voorzover dat nodig is om er 
kennis van te nemen. Waar nu Israëls herstel al spoedig
geloochend is geworden in de Oude Christelijke Kerk, daar is de 
sleutel der Schriftuitlegging zoek geraakt. Het gevolg is geweest,
dat men de inhoud der verschillende evangeliën niet verstaan heeft 
en dit heeft weer tot gevolg gehad, dat men alles dooreengemengd
heeft. Zo is een onontwarbaar theologisch kluwen ontstaan waar 
geen begin noch eind aan te vinden is. 

De Schrift spreekt van meer dan één evangelie, meer dan .één 
goede tijding. God Die rijk is in barmhartigheid, is niet eenvormig
in Zijn goede tijdingen. bijzonder Paulus is de man, die Hij veel 
toebetrouwd heeft. Hij was Hem een uitverkoren vat in velerlei 
opzicht. Paulus heeft Gods roeping duidelijk verstaan en noemt de 
hem toebetrouwde goede tijding voor zijn eerste bedeling: « Mijn
evangelie, » Rom. 2:16, 16:25, het evangelie Zijns (Gods) Zoons, 
1:9, dat der genade van Christus, Gal. 1.6, het evangelie der 
Voorhuid, 2:7. We merkten in onze vorige uiteenzetting reeds op, 
dat dit evangelie in een andere sfeer plaatst dan die van Israël. Aan 
Israël wordt gepredikt, dat God een andere Profeet zou 
verwekken, groter dan Mozes, naar Hem moest men horen, Hand. 
3:22; wie Hem niet hoorde, zou uitgeroeid worden uit het volk, vs. 
23. Hun werd er op gewezen, dat zij kinderen der profeten waren 
en van het verbond dat God met de vaderen opgericht had om in 
hen alle geslachten der aarde te zegenen, 3:25; Christus wordt 
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voorgesteld als Davids grote Zoon, 2:25-36, Hij is de 
Wederoprichter der dingen die God voorzegd heeft in de profeten, 
3:21. Dit alles beperkt Hem tot Israël. Hiervan was de Heiden 
vreemdeling. 

In het Evangelie der voorhuid geeft God wat anders. Hierin 
opent Hij een hogere sfeer. De belofte hiervoor was reeds aan 
Abraham gegeven in Gen. 15:5 en 6: Uw zaad als de sterren des 
hemels, het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dit is de korte 
inhoud ervan. Het erfdeel is nu niet alleen het Land Kanaän of 
zelfs de aarde, maar ook de hemelen, Gods rijke schepping boven 
ons met z'n wondere geheimen en grote krachten. En dit wordt 
niet gegeven krachtens eenige voorrang zoals aan Israël het 
Koninkrijk op aarde, maar krachtens geloof in Christus als Zoon 
Gods. Dit is geen sfeer om, maar boven Israël; niet in, maar boven 
de Besnijdenis, Rom. 4:10. De beloften daarvoor liggen niet in de 
wet, maar zijn door de rechtvaardiging des geloofs, Rom. 4:13. In 
deze sfeer is men erfgenaam Gods en medeërfgenaam met 
Christus, Rom. 8:17; niet met Hem als Davids Zoon, maar als 
Gods Zoon, 8:29. Die de Eerstgeborene is onder vele broederen. 
Eerstgeborene n.l. uit de doden, vs. 34. Paulus' evangelie heeft tot 
inhoud de genadewerkingen die voortvloeien uit de dood en 
opstanding van Christus. Deze zijn in hun werking eerst door zijn
evangelie openbaar geworden. Voor Israël was Christus' dood een 
verlossing van de vloek der wet, voor de Heiden wordt hij een 
positieve zegen daar Christus juist door Zijn dood en opstanding
de weg baant tot het plaatsen in de hogere sfeer. 

Men ziet zo hoe Paulus' evangelie Israëls sfeer niet opheft maar 
bevestigt. Het is niet zo, dat het heil van Israël nu universeel 
(wereldwijd) is geworden, dat de Kerk die in Israël in nationale 
windselen heet te liggen, nu vrij maakt en wereldkerk doet 
worden, dat Israëls sfeer een tussenbedeling is om tot het 
wereldheil te komen. Het is zo, dat God in Paulus een nieuwe 
sfeer opent waarvan Hij aan Abraham reeds perspektief gegeven
heeft, die Hij in Jozefs positie voorafschaduwde en waartoe in de 
geest de afzonderlijke geloovige in het O.T. wel opgeklommen is, 
maar waarvan het toch voorbehouden was die eerst door Paulus te 
doen bekendmaken aan de Heidenen zonder Israël daarmee te 
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verwerpen of de roeping van dat volk ongedaan te maken. 
Dit is niet verstaan noch door de Jood, noch door de Kerk. De 

Jood kon het niet verdragen dat de Heiden gaven kreeg en 
verstond niet dat het was om hem verder te leiden. De Kerk heeft 
het niet verstaan, omdat zij deed wat Paulus reeds voorzag:
roemen tegen de afgehouwen takken. God heeft de Jood tijdelijk
terzijde gezet, Hij zou de ingeënte takken ook niet sparen, Rom,. 
11:20, 21. Ze zijn reeds afgehouwen, alleen zijn zij nog niet ten 
volle verdord, omdat God de vrucht er van wil inzamelen. De 
takken, de uitwendige vormen, worden verworpen. Het 
Christendom zal verdorren. Mede volgens Paulus' evangelie. 
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I.

VOLGORDE VAN PAULUS' BRIEVEN.

Het kan onderzoekende Bijbellezers veel baten als zij steeds de 
volgorde van Paulus' Brieven in het oog houden. Velen menen dat 
dat de orde is waarin zij in het N.T. staan. Romeinen staat daarbij
voorop, Hebreën achteraan. Maar dat is de tijdsorde niet. Hiermee 
komt alles in een ander licht te staan. Voor we dat nagaan geven
we enkele vooropmerkingen. 

1. We kunnen niet precies de jaartallen opgeven waarin Paulus' 
Brieven verschenen zijn. De opgaven daarvan wisselen eenigszins
af. De jaartallen die wij hier geven, zijn ontleend aan de 
Companion Bible, doch nogmaals zij gezegd, niet absoluut 
vaststaande. Zij zijn benaderd. Waarvan wij echter wel zeker zijn,
is dat Thes., Kor., Gal., Rom vóór Hand. 28 geschreven zijn en 
Ef., Fil., Kol. 2 Tim. er na. 

2. We plaatsen Hebreën bij Paulus' Brieven al zegt de Schrift 
niet dat hij de schrijver is. We weten van die Brief ook niet zo 
juist de volgorde. We plaatsen hem achter 2 Thes., waar hij steeds 
voorkomt in de oudste handschriften. 

3. We weten niet precies de volgorde van 2 Cor. en Galate. 
4. We weten niet precies wanneer I Tim. en Titus geschreven

zijn. Er wordt ook aangenomen, dat zij vóór Israëëls geestelijke
verwerping zijn geschreven. We zetten ze apart, evenals Filemon, 
dat wel geschreven is na Paulus' komst in Rome, maar niet tot 
Paulus' leerstellige Brieven behoort. 

Een en ander in het oog houdende krijgen we het volgende: 
Paulus' Brieven (daarbij ook Hebreën rekenend) zijn met het 

oog op zijn reis naar Rome in twee reeksen in te delen: Die welke 
hij schreef voor hij in Rome was, die welke hij van daaruit of 
daarna schreef. Dit is van belang met het oog op de tweeërlei 
bedeling waarin Paulus werkte, n.l. die vóór Hand. 28 en die 
daarna, dat is: vóór en na zijn gevangenschap. 

In de eerste bedeling schreef hij (met Hebreën mee dan) zeven 
Brieven, n.l. 
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Deze 7 Brieven zijn Paulus' Oudste Brieven, geschreven in een 
periode van ongeveer 7 jaar, en wel gedurende de tijd die het Boek 
der Handelingen beschrijft. Dit was voor Israël de tijd der 
Pinksterbedeling.

Nu volgt er een rijd van rust voor Paulus' pen. Ongeveer 4 jaar.
Gedurende die tijd schrijft Paulus niet aan de Gemeenten. Hij was 
2 jaar gevangen in Cesarea en eenige tijd in Rome. Daar spreekt 
hij het oordeel uit over Israël buiten het Land, hij sluit daarmee 
voorlopig de deur van het Koninkrijk der Hemelen voor Israël toe. 
Hij citeert voor de derde maal Jes. 6:9 en 10, iets wat de Heere 
Jezus reeds tweemaal eerder gedaan had (Mt. 13:14), 15 en Joh. 
12:40). Dit maakt een einde aan de Pinkstertijd. Israël is terzijde
gezet, de nationale verschillen houden op. Het « eerst de Joden 
» (Rom. 1:16) verdwijnt (Ef. 2:14, Col. 3:11). Tevens houdt de 
prediking van het aan Israël op te richten koninkrijk en de gaven,
talen, tekenen, wonderen, profetieën, enz. op. Het lichaam van 1 
Cor. 12, dat wat « ten dele » en alleen als zodanig bestaan kon, 
houdt ook op. Nu komt het volmaakte, 1 Cor. 13:8-11. Ter 
inleiding hiervoor geeft God nieuwe dienaren Ef. 4:8-11. Zij
bleven slechts totdat men kwam tot de volkomen man. 

Van nu af wordt verkondigd dat Christus Hoofd is over boven 
alle dingen, Ef. 1:19-23, 2:5, 6. Een nieuwe bedeling begon, die 
der verborgenheid Ef. 3:1-11 (in vs. 9 leze men voor: 
gemeenschap: bedeling) of der genade Gods, 3:2. Deze bedeling is 
nimmer voorzegd in het O.T., de Evangeliën en Paulus' Oudste 
Brieven (de 7 reeds genoemde). Ze was verborgen in God, Ef. 3:9, 
Col. 1:25-27, dat is: nergens geopenbaard in de Schrift. En werd 
dat voor het eerst aan Paulus. 

1 I Thessalonicenzen Geschreven ± 52 na Chr.
2 II Thessalonicenzen » ± 53 na Chr.
3 (Hebreën) » ± 54 na Chr.
4 I Corinthe » ± 57 na. Chr.
5 II Corinthe » ± 57 na Chr.
6 Galate » ± 57-58 na Chr.
7 Romeinen » ± 58 na Chr.
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Voor die bedeling of met het oog daarop schreef hij 4 andere 
Brieven. De andere staan meer apart, terzijde, iets wat hier niet 
nader ontvouwd kan worden. Deze Brieven met hun mogelijke
datums zijn: 

Dit zijn Paulus' Latere Brieven, mogelijk ook geschreven in een 
periode van 7 jaar. Ef.-Col.-Fil. openen de nieuwe bedeling en 
handelen over Lichaam, Hoofd en Nieuwe Hoop. 2 Tim. spreekt 
van de geschiedenis, tegenstand tegen en taak van de leiders in de 
nieuwe bedeeling. Daarnaast, mogelijk de inleiding of
voorbereiding, staan Titus en 1 Tim:, die spreken over het gemeen
(schappelijk) geloof. Filemon geeft een kijk in Paulus' gevoelens
en genegenheden en is: Ter navolging. 

Waartoe is het nodig een en ander hiervan te weten. Om niet tot 
de gedachte te komen dat b.v. 1-2 Thessalonicensen geschreven is 
na Romeinen of Efese. Men zie in Paulus' Brieven een gaan van 
heerlijkheid tot heerlijkheid wat de geestelijke waarheden betreft, 
een overgaan van hoop tot hoop en een overbrengen of opheffen 
van praktikale aangelegenheden wat wandel en gemeente
inrichting betreft. 

Gaan we ook dit kort na. 
Het sterven van Christus voor de zonde in 1 Corinthe gaat over

in het sterven en opstaan met Hem in Romeinen en het gezet
worden onder de overhemelsche in Efese. 

De hoop van de opname van 1 Thess. 4 gaat over in de hoop van 
Ef. 1:18 en 4:4, het mede gezet worden onder de over-hemelse (Ef. 
2:6) en het met Hem zichtbaar worden in heerlijkheid (Kol. 3:4); 
het voor Christus' rechterstoel geopenbaard worden van 2 Cor. 5 

Voor de Verborgenheid Naast de Verhorgenheid
 1 Efese  ± 62 na Chr.
 2 Colosse  ± 62 na Chr.
 3 Filippensen  ± 62 na Chr.
   
   
   
 7 II Timotheus ± 68 na Chr.

   
   
   
 4 Filemon  ± 62 na Chr.
 5 Titus  ± 67 na Chr.(?)
 6 I Timotheus ± 67 na Chr.(?)
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wordt nu een heilig en onberispelijk zonder smet of rimpel voor 
Hem gesteld worden; terwijl de prijs van 1 Cor. 9:24 vervangen
wordt door de prijs der roeping Gods die boven is (Fil. 3:14). 

De praktikale gemeentelijke voorschriften van 1-2 Cor.worden 
vervangen door die van Ef.-Col. Uiteindelijk wordt de positie van 
hem aan wie als getrouw man de leer van Paulus' woorden wordt 
toebetrouwd getekend in 2 Tim. We vernemen daarin tevens dat 
Paulus de prijs behaald heeft en bereikt heeft het aan Christus' 
dood gelijkvormig worden. Dit leidt tot het ontbonden warden en 
bij Christus zijn, het verreweg het beste. (2 Tim. 4:6 en Fil. 1:23).
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II.

JOOD, HEIDEN, GEMEENTE GODS, GEMEENTE DIE ZIJN 
LICHAAM IS. 

De meeste verschillen ontstaan door niet voldoende te letten op 
de dingen die verschillen en het verkeerd plaatsen der waarheid. 
Er zijn er die alles vereenzelvigen en daardoor heel geen
perspectief hebben. Anderen zien verschillen maar niet genoeg.
Weer anderen trekken deze niet konsekwent door. Zodoende 
ontstaat allerlei verdeeldheid. We willen enkele dingen onder het 
oog zien die een en ander kunnen ophelderen. 

In 1 Cor. 10:32 geeft Paulus een drievoudige indeling voor die 
tijd. Hij spreekt van de Jood, de Heiden en de Gemeente Gods. 
Met « de Jood » bedoelt hij Israël, met de Heiden de 
Heidenvolken, met de Gemeente Gods de uit beide in Christus 
gelovig gewordenen. Wat voor de « Jood » is, moet voor de « 
Jood » blijven. De Christenheid heeft zich vele beloften, voor 
Israël bestemd, onrechtmatig toegeëigend en de hogere voor haar 
bestemde beloften uit het oog verloren. 

Voor de « Jood » zijn de meeste O.T. beloften. Voor hem is het 
Land, Gen. 13:15. 15:18-20, zijn de « beloftenissen der vaderen », 
Rom. 15:8, voor hem is Jeruzalem de stad des groten Konings, Mt. 
5:35, voor hem is de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de 
dienst Gods en de beloftenissen. Rom. 9:4. Voor hem is het 
Koninkrijk der Hemelen, met Christus als Koning op de troon van 
David, Luk. 1:31-33. Dit alles vormde de inhoud en achtergrond
van het Evangelie des koninkrijks, een term die slechts drie maal, 
en wel uitsluitend in Mattheus, voorkomt; zie Mt. 4:23; 9:35; 
24:14. Eerlang komt de tijd, dat Israël zijn rechtmatig aandeel in 
de Schriften zal opvragen. Dat aandeel is rijk en breed en omvat 
Wet, Profeten, Psalmen, Evangeliën, Algemene Zendbrieven, De 
Openbaring. 

Voor de « Heiden » is er een zegening door de « Jood », de 
Heidenen zullen eenmaal in Israël gezegend warden, Gen. 12:3, 
22:18. Israël zal God belijden onder de Heidenen, Rom. 15:9, zij
zullen vrolijk zijn met Zijn volk, Deut. 32:43. De Wortel van 
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Jessai zal over de Heidenen gebieden, Rom. 15:12. De Heidenen 
zullen opgaan naar Jeruzalem om de Koning de Heere der 
heerscharen te aanbidden. Zach. 14:16. « Want uit Sion zal de wet 
uitgaan en des Heeren woord uit Jeruzalem. En Hij zal rechten 
onder de Heidenen en bestraffen vele volken. En zij zullen hun 
zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkelen. Het eene 
volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen 
geen oorlog meer leren, » Jes. 2:3, 4. Meer nog. « De volken 
zullen U, o God, loven, de volken altemaal zullen U loven. De 
natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult 
richten in rechtmatigheid en de natiën op de aarde, die zult Gij
leiden, Sela, », Ps. 67:4, 5. « De Heere heeft Zijn heil bekend 
gemaakt, Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen
der Heidenen », Ps. 98:2. Christus zal zijn een licht tot verlichting
der Heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël, Luk. 2:32. 

Voor de « Gemeente Gods » zijn er andere beloften. Zij bestond 
in Paulus' dagen uit Joden en Heidenen. De Jood had de voorrang
wat prediking betreft, Rom. 1:16, beide stonden wat geestelijke
staat betreft voor God gelijk, allen hebben gezondigd, Rom. 3:23. 
God is niet alleen een God der Joden maar ook der Heidenen, 
Rom. 3:29. Hij rechtvaardigt de Besnijdenis uit het geloof, de 
Voorhuid door het geloof, 3:30. Beide worden gezegend met de 
gelovige Abraham, die een vader is van Besnijdenis en Voorhuid, 
Rom. 4:10, 12, Gal. 3:9. Die uit het geloof zijn, zijn Abrahams 
kinderen, Gal. 3:7, zij zijn erfgenaam der wereld, Rom. 4:13, dat 
is der hemelen en der aarde, zij worden als de sterren des hemels, 
Gen. 15:5, 1 Cor. 15:41, zij zullen het beeld van de Overhemelse 
dragen, vs. 40 en Rom. 8:29. 

Deze Gemeente Gods was in verschillende plaatsen 'n lichaam, 
wanneer zij alle tekenen, wonderen, talen, enz. had die in 1 Cor.12 
genoemd worden. Deze wonderen waren niet blijvend eigen aan 
deze groep, maar tijdelijk om Israël tot jaloersheid te verwekken. 
Ze waren geen bewijs van geestelijke volmaaktheid, want Paulus 
noemt de bezitters jonge kinderen in Christus, 1 Cor. 3:1, 
vleeselijk, het volmaakte moest voor hen nog komen, 1 Cor. 
13:10.

Voor het evangelie voor de Gemeente Gods, bijzonder het 

32



evangelie Gods genoemd, dat een kracht Gods is tot zaligheid,
(behoudenis) een iegelijk die gelooft, Rom. 1:16, wordt Paulus 
afgezonderd. De Heiden wordt hierbij op Israëls olijfboom
ingeënt, Rom. 11. In de Romeinerbrief vindt men van deze groep
de breedvoerigste uiteenzetting wat positie en bedeling betreft. 
Geestelijk staan Jood en Heiden op één lijn, daarin is geen Jood 
noch Griek, dienstbare of vrije, man of vrouw, allen zijn één in 
Christus, Gal. 3:28. Wat de aardse toestanden betreft, staat de 
Heiden achter bij Israëli, is er een middenmuur des afscheidsels, 
de uiterlijke vormen der wet, de hele ceremoniëele dienst. 

Voor de Gemeente Gods is 1-2 Thess., 1-2 Cor., Galate, 
Romeinen, Hebreën. 

« De Gemeente die Zijn Lichaam is » is een openbaring die 
Paulus kreeg nadat hij 1 Cor. 10:32 geschreven had. Deze groep is 
een bepaalde uitverkiezing en bestaat uit personen uit de gehele
menschheid. Heidenen zowel als Joden. Zij worden niet alleen een 
nieuwe schepping, 2 Cor. 5, maar een volkomen man Ef. 4:13. 
Van deze groep is Christus het Hoofd. De Leden van het Lichaam 
zijn door een levende organische betrekking aan Hem verbonden. 
Deze wordt niet uitgedrukt in die van bruidegom tot bruid, maar in 
die van hoofd tot leden. Er ontstaat niet een nieuwe vrouw (de 
Bruid) maar een nieuwe man, Ef. 2:15. Er komt een nieuwe hoop, 
het mède-zetten onder de over- (of op-) hemelse, Ef. 2:6. Deze 
Gemeente is een absolute verborgenheid geweest in God, nimmer 
voorzien, nimmer afgeschaduwd. Het aantal leden is tevoren 
bepaald. In zoverre was Calvyn juist. Zijn niet zien van de 
groepen door Paulus in 1 Cor. 10:32 aangegeven, is oorzaak van 
verwarring geworden. 

Over deze groep handelt Ef., Col., Filipp. en ook 2 Tim. Paulus' 
lijn is een stijgende lijn. Naarmate Israël achterblijft, snelt hij
vooruit. De Christenheid heeft gemeend, dat Israëls lijn op haar is 
overgegaan, dat zij het Israëls Gods is geworden. Een beeld moge
deze gedachte wegnemen. Bij een dal ligt een berg. In het dal 
staan huizen, kerken, scholen enz. Daar komt een bergbestijger.
Deze komt niet om de inrichting, bouw en stijl te onderzoeken van 
de gebouwen, maar om op de berg waarnemingen te doen, 
panorama's op te nemen. Hij spreekt dus niet over de beneden hem 
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staande huizen, hij geeft nieuwe perspektieven. Van boven af. 
Zo is Paulus te bezien. Hij laat de O.T. profetie voor Israël staan 
om een hogere visie te geven. Hij ontkent de vervulling niet. 
Integendeel, hij spreekt er van (Horn. 11). Maar hij brengt over 
het geheel wat anders, niet iets dat het vorige opheft, maar dat het 
geheel van uit een andere sfeer beziet. Voor hem, is er de Jood, de 
Heiden. Maar als derde de Gemeente Gods. 

En hierbij bijft het niet. Paulus krijgt door de Geest nog een 
hogere sfeer te zien: De verborgenheid aller eeuwen. Wordt 
hiermee nu soms de tweede opgeheven. Ook dat niet. Achter de 
top daarvan openbaart God hem een nog hogere top. Daarvoor laat 
Paulus alles achter. Maar juist omdat hij het achter laat, is het niet 
opgeheven, maar blijft op zijn plaats. Paulus' leer heft niet op maar 
verheft zich. Ver boven alles. Daarmee bevestigt hij juist het 
andere maar beziet het in ander licht. Wie Paulus zo beziet, kan de 
Schrift gaan verstaan. De zegeningen blijven, maar zijn
menselijkerwijs bezien, uitgesteld. Voor God komen ze te 
bepaalder tijd. Jood, Heiden, Gemeente Gods en Lichaam van 
Christus zijn in de toekomst de 4 grote factoren, die in de 
schepping naar voren zullen treden. 
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III

DE « LICHAMEN » VAN CORINTHE EN EFESE. 

Vele gelovigen hebben geen recht inzicht in het verschil tussen 
Corinthe en Efese met name tussen de daar genoemde lichamen. 
We willen er een korte uiteenzetting van geven. 

Paulus diende in twee bedelingen. (Zie hiervoor: Volgorde van 
Paulus' Brieven). Indien de openbaring, ons in Efese gegeven,
verborgen was in God tot op de tijd dat ze hem in Rome 
geopenbaard werd, kan het Lichaam van Corinthe niet het 
Lichaam van Efese zijn. Het L. van Cor. maakt een deel uit van de 
raad Gods, Hand. 20:27 en deze omvat de dingen vanaf de 
nederwerping (St. V. grondlegging) der wereld. Het L. van Ef. 
dateert van voor de nederwerping en omspant het voornemen der 
eeuwen (St. V. eeuwig voornemen, Ef. 3:11). 

Het L. van Cor. is uitwerking van wat reeds in het O.T. 
geopenbaard was, n.l. dat God Israël tot jaloersheid zou 
verwekken door diegenen die geen volk zijn, Deut. 32:21, het is 
een deel der zegeningen reeds aan Abraham beloofd, Gen. 12, dat 
in hem en Zijn Zaad alle volken zouden gezegend worden. 

God deed dus een dubbel ding: Hij verwekte Israël tot 
jaloersheid en begon de Abrahamietische beloften te vervullen. 
Beide waren geopenbaard. Het L. van Ef. echter is niet 
geopenbaard in het O.T., noch in het N.T. tot op Paulus, het was 
verborgen in God. 

Het L. v. Cor. was alleen een Lichaam in zoverre het een 
samengroepering was van gelovigen die allen een of meer gaven
hadden die andere groepen niet alle in volheid of in personen 
hadden. Die groep kon Paulus het best illustreren door een aards, 
menselijk lichaam. Het hoofd ervan werd gevormd door de 
apostelen, was dus meervoudig, de overige leden waren profeten, 
leraars, krachten, gaven der gezondmaking, behulpsels, 
regeringen, menigerlei talen en andere gaven. 1 Cor. 12:28. De 
volgende parallel kan dienen. 
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Wanneer al deze gaven in één gemeente voorkwamen en het 
haar aan geen gave ontbrak, 1 Cor. 1:7, dan kon er sprake zijn van 
het tot een lichaam gedoopt zijn en het vele leden hebben. Er
waren in die tijd meer van zulke « Lichamen », zie Rom. 12:5. 
Onder « lichaam » versta men een geheel welks leden harmonisch 
op elkaar aangelegd waren en die elkaar nodig hadden om een « 
lichaam » te kunnen vormen. Al die plaatselijke « lichamen », de 
gelovigen van al die gemeenten samen, vormden voor God een 
groep. Deze was niet de Gemeente die Zijn (Christus') Lichaam is, 
maar: de Gemeente Gods. De Schriftlezer late zich niet in de war
brengen door de St. V. die in 1 Cor. 12:27 zegt: « Gij lieden zijt
het lichaam van Christus ». Er staat: Gijlieden zijt lichaam van 
Christus en leden in het bijzonder, d.i.; ten dele, zelfde woord als 
in 1 Cor. 13:9. Dit wil zeggen: Gij zijt 'n Lichaam dat Christus 
toebehoort, dat van Hem is. Er wordt niet gezegd, dat zij zijn de 
Gemeente die Zijn Lichaam is, maar dat zij 'n lichaam zijn, d.i.: 
een op elkaar aangelegde groep die Hem toebehoort. (Zie Gal. 3:29 
« van Christus »). Het « hoofd » van Cor. is niet Christus, maar de 
leidende apostelen onder wie Paulus en Silas de eersten waren. 

Het L. van Efese heeft slechts één Hoofd, Christus. Het is geen
plaatselijke of aardse gemeenschap, maar een geestelijke eenheid
van Leden die elkaar vaak naar het aangezicht ja naar naam en 
persoon niet kennen doch met elkaar reeds nu een onzichtbare 
eenheid vormen wijl zij allen één Hoofd hebben en eenmaal ook in 
openbaringsvorm een eenheid zullen vertonen. Zij worden veelal 
afzonderlijk door de Geest toebereid, hebben één geloof, één hoop, 

1 Cor. 12:8-10 en 12:28
1 Het woord der wijsheid 1 Apostelen
2 het woord der kennis 2 profeten
3 het geloof 3 leeraars
4 gaven der gezondmakingen 4 gaven der gezondmaking
5 werking der krachten 5 krachten
6 profetie 6 behulpsels
7 onderscheiding der geesten 7 regeringen
8 menigerlei talen 8 menigerlei talen
9 uitlegging der talen (9 andere leden)
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één doop (die des Geestes) en zien uit naar de heerlijkheidssfeer,
waar Christus nu is, ver boven (Gr.: boven over) alle dingen. 

Lichamen als van Gor. bestaan thans niet meer. De gaven
mogen nog nagewerkt hebben, de eenheid en kombinatie was er 
niet meer. Paulus zegt in 1 Cor. 13:8, dat profetieën, talen, kennis 
zouden ophouden of teniet gedaan worden en dit, wanneer het 
volmaakte zou komen, vs. 10. Dat volmaakte kwam na Israëls 
terzijdezetting en de openbaring van de Efeser waarheid. 

Het L. van Ef. opent een nieuwe bedeling. Daarin staat God 
zonder eenige tussenbemiddeling van een volk, priester, 
bediening,, doch alleen door Zijn Geest, in gemeenschap met de 
geroepenen tot Zijn wonderbaar licht. Alle inzettingen zijn voor 
hen afgeschaft, Col. 2:20, men moet alleen vasthouden aan het 
Hoofd, Col. 2:19, de tweestrooming van vroeger, van Jood en 
Heiden, is verdwenen. 

Het L. van Cor. is een mystieke groep die Broeders des Heeren 
zijn, Rom. 8:29, dat van Ef. is een volkomen Man, Ef. 2:15, 4:13, 
is de mystieke Christus Zelf. 

Het L. van Cor. heet niet hèt Lichaam van Christus, maar: 
Lichaam van Christus. Deze term komt slechts voor in 1 Cor. 
12:27: Gij zijt Lichaam van Christus (Grieks). Zoals gezegd
wordt, dat de vrouw lichaam des mans is omdat beiden een 
eenheid vormen, maar zij daarom nog niet het lichaam des mans 
is, zo heet die groep: Lichaam van Christus, niet: het L. van Chr. 
Deze term: het L.van Chr. dus vinden we in Ef.4:12 het Lichaam 
in Ef. 4:16, 5:23, Zijn Lichaam in Ef. 1:23; 5:30, één Lichaam in 
Ef. 2:16, 4:4; Samenlichaam in Ef. 3:6, het gehele Lichaam in Ef. 
4:16, samen 9 maal. 

Het L. van Cor. is een groep voor de hemelen, het krijgt tot 
verblijfplaats het Vaderhuis, is als de sterren des hemels, Gen. 
15:5, wordt door Christus gezegend met de gelovige Abraham, 
Gal. 3:9, is Abrahams geestelijk zaad, Gal. 3:29, behoort tot het 
Jeruzalem dat Boven is, Gal. 4:26, gaat de Heere tegemoet in de 
lucht, 1 Thess. 4:13-17, wordt erfgenaam der wereld, 1 Cor. 6:2, 
Rom,. 4:13. Voor deze groep zijn geschreven de Brieven aan de 
Thess., Cor., Gal, Rom. en Hebreën. 

Het L. van Ef. heeft zijn positie onder de overhemelse, 
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grondtekst van Ef. 1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12, boven over alle dingen,
grondtekst Ef. 1:21. Het heeft een roeping voor Boven, grondtekst
Fil. 3:14. Voor deze uitverkoren groep is Ef., Col., Filipp., 
Filemon en 2 Tim. geschreven. (Als ingang en voorbereiding er 
voor dienen mogelijk Titus en 1 Tim.). 

In het L. van Cor. zijn tekenen en gaven. Er worden er 9 
genoemd, die tenietgedaan zijn, niet vanwege het niet meer nodig
zijn of het verbeurd hebben, maar omdat God het volmaakte deed 
komen. Het, had zegeningen voor de aarde. 

In het L. van Ef. zijn geen gaven. Zij zijn als Lichaam genomen 
geheel afwezig. Het ontvangt alleen geestelijke zegeningen, in 
Christus, onder de overhemelse, Ef. 1:3. 

In het L. van Cor. is er leiding door Geestesgaven, door 
openbaringen, profetieën, enz. 2 Cor. 12, Gal. 2, 1 Cor. 12, in het 
L. van Ef. is er Geestesleiding, het vervuld worden met het woord 
van Christus, Col. 3:16, een spreken der verborgenheid van 
Christus, Col. 4:3. De rechte snijding van het Woord en het 
kontakt door de Geest met God zijn de hoogste gaven voor deze 
groep.

Het L. van Cor. behoort tot de sfeer, waarin twee bedelingen
parallel lopen, n.l. de Pinksterbedeling voor Israël en de bedeling
der rechtvaardiging voor allen die in Christus het einde der wet en 
het Zaad van Abraham; zien, 2 Cor. 3, Rom. 10:4, Gal. 3:16. Het 
vindt zijn goede tijding in het evangelie Gods. 

Het L. van Ef. behoort tot de bedeling der verborgenheid. Het 
vindt zijn bediening in het evangelie der genade Gods, Ef. 3:2 dat 
ingeleid wordt door het evangelie der heerlijkheid van Christus, 2 
Cor. 4:4. 

Het Lichaam van Cor. is uitwerking van de raad Gods, Hand. 
20:27. Deze omvat de wereld der mensheid. 

Het Lichaam van Efese is uitwerking van het voornemen der 
eeuwen (St. V. = eeuwig voornemen, Ef. 3:11). Dit voornemen 
omspant het heelal. 

Het L. van Cor. wacht op de dag des Heeren, der openbaring
van Christus, 1 Cor. 1:7, 1 Thess. 4:13-17, 2 Thess. 2. Het kan 
alleen weer ontstaan als Israël in zijn land 's Heeren wederkomst 
gaat inwachten, dus de hoop Israëls weer levendig wordt, want de 
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opname de Heere tegemoet is een onderdeel van 's Heeren 
wederkomst.

Het L. van Ef. verwacht het mede gezet worden onder de 
overhemelse, Ef. 2:6. Dit geschiedt in de dag van Christus, Fil. 
1:6, 10, 2:16. Voor de prijswinnaars heeft de hoop, het bij Christus 
zijn, zich al eerder verwezenlijkt door de uitopstanding, Fil. 3:11 
(St. V. wederopstanding). Dat is het ontbonden worden en met 
Christus zijn. 
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IV.

DE VERBORGENHEID IN GOD. 

Nog nimmer heeft God in volheid de aan Abraham gedane
beloften uitgewerkt. Deze houden in: Abram en zijn natuurlijk
zaad krijgt het gehele land Kanaän tot in eeuwigheid, Gen. 13:15, 
16; 15:18-21; 17:6-8; in hem, d.i. in zijn persoon, door hemzelf, 
en tevens door zijn geestelijk zaad, zullen alle volken der aarde 
gezegend worden, Gen. 12:3; 15:5, 6; 17:4, 5; 22:16-18. De 
Hervorming heeft gemeend, dat de Kerk voortzetting was van 
Israël: de nationale windselen waren afgelegd. Ze kon dat alleen 
door de profetieën te vergeestelijken en aan Israël niet te laten wat 
God beloofd heeft. Zo is een chaos ontstaan, die men alleen kan 
ontkomen door de Schrift ongebroken te aanvaarden en de 
vervulling van de O.T. beloften en profetieën in een latere periode 
te stellen. Tussen Israëls verwerping en aanneming, Rom. 11, 
heeft God een bedeling ingeschoven, waarover Hij nimmer te 
voren gesproken heeft, de bedeling der genade Gods, Ef. 3:2 of 
der verborgenheid, Ef. 3:9 grondtekst (gemeenschap moet zijn:
verborgenheid). Deze begon toen God bij monde van Paulus Israël 
in Rome terzijde zette en zij zal eindigen als God Israel weer als 
Zijn volk zal erkennen, iets wat nog toekomstig is. Ze vult dus 
mede de tijd van Israëls verharding. 

In deze bedeling der verborgenheid bereidt God een groep toe 
uit alle Volken die met Christus aan Zijn Rechterhand gezet wordt 
boven over alle dingen. In zichzelf niet dan 
veroordeelenswaardige zondaars, schenkt God deze groep de 
hoogste genade, reden waarom Hij dan ook spreekt van de 
bedeling der genade, de uitdeelingssfeer Zijner genade. Deze 
verschilt van de genade in het algemeen doordat zij ten hoogste
opvoert en zet boven over alles. De ontvouwing vinden we in de 
Brieven aan Efese en Colosse en verder in Filippensen. Deze 
positie werd nog niet ingenomen door de Gemeente Gods van 1 
Cor. 10:32. Deze wachtte op de openbaring van Christus. Het « 
Efeser lichaam » wacht op het mèt Hem geopenbaard worden, 
Col. 3:3, 4. Deze verwachting wordt verward met de opname der 
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gemeente van 1 Thess. 4. 
De Christenheid in het algemeen meent, dat er maar één 

Gemeente is. Die omvat dan alle gelovigen vanaf Adam tot op de 
laatste uitverkorene. Dit nu is niet zo, er zijn verschillende 
groepen. De groep die Lichaam van Christus is, was een 
verborgenheid in God, nimmer te voren geopenbaard. Hiertoe 
behoort geen enkele O.T. gelovige. Dit Lichaam kon eerst 
gevormd worden nadat Christus aan Gods Rechterhand was 
gezeten en nadat God die absolute verborgenheid aan Paulus 
geopenbaard had. Dit geschiedde eerst in Rome in zijn
gevangenschap. Dat was nadat 1 Thess. 4 geschreven was. 

Men zal ons vragen tot welke goep dan de andere O.T. en vele 
N.T. gelovigen behooren. Het antwoord is dit: zij behooren tot de 
geslachten der hemelen als zij met de gelovige Abraham, of tot de 
geslachten der aarde, als zij in Abraham gezegend worden, Ef. 
3:15, Gen. 12:3, 22:18, Hebr. 11:11, 16, 1 Cor.15:40. Men houde 
hierbij wel in het oog dat hoewel allen op dezelfde wijze
behouden worden, n.l. door Christus' verlossingswerk, niet allen 
tot dezelfde sfeer of heerlijkheid geroepen worden. Het Lichaam 
van Christus is een groep uitverkoren vóór de grondlegging, Gr.: 
nederwerping der wereld. De Leden worden door de Heilige Geest 
van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd om eindelijk tot Hem 
in heerlijkheid opgenomen te worden. Een enkel woord van 
toelichting zal hier nodig zijn, daar er door het niet recht snijden
der Schrift grote verwarring heerst. Velen voelen iets van die 
heerlijkheid maar werken ze verkeerd uit. Laat ons nagaan. 

Het opnemen in heerlijkheid ziet het Russellisme plaats vinden 
op het sterfbed (doch eerst sinds 1874), het Darbisme het 
Calvinisme, Lutheranisme en Katholicisme (indien de geloovige
ziel bij dit laatste tenminste niet naar het vagevuur gaat) eveneens 
reeds hij de dood. Allen verliezen uit het oog dat men eerst na de 
opstanding hij de Heere kan zijn¹. Zij doen dus te kort aan de leer 
der opstanding. Dit geschiedt evenzo door het Maranathaïsme. 
Verder verplaatst het Darbisme het einde van het Lichaam naar 1 
Thess. 4 en moet daarvoor de Schrift geweld aandoen door dingen

1 Dit zegt Paulus duidelijk in 1 Thes. 4:16, 17. Daarbij zijn de doden in de Hades en
Christus i.s daar nu niet meer.
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te leren, niet eigen aan de Schrift, b.v. door de rechterstoel van 
Christus in de lucht te stellen waar hij niet is, door te leren dat de 
Wederhouder de Heilige Geest of de Gemeente is, wat de Schrift 
niet zegt, door de opname van 1 Thess. 4 te stellen voor dat de 
toekomende toorn aanvangt, wat de Schrift ook niet leert. Het 
Russellisme verwart de groep van Thess, en Cor. met het Lichaam 
en leert onschriftuurlijke dingen over Christus' wederkomst; het 
meent, dat Hij onzichtbaar zal zijn en blijven. Het Calvinisme enz. 
onderscheidt de groepen niet en houdt de lijnen niet uit elkaar. 

Voor de Leden van het Lichaam, die met Paulus de loopbaan 
mogen voleindigen, die de geestelijke volmaaktheid in Christus 
mogen bereiken, is er iets anders. Geen wegrukking, maar het 
lichamelijk medegezet worden onder de over- (of op-) hemelse Ef. 
2:6 vóór Christus de groep van 1 Thess. 4 opneemt. Alle leden 
sterven eerst zooals hun Hoofd en er heeft geen opname van 
levenden plaats in die groep. 

We ontkennen de heerlijkheid niet die stervenden zien of horen, 
we ontkennen de vervulling, niet eenmaal, maar bij het sterven. 
Evenmin als er nu al een nieuwe hemel en aarde is, alhoewel 
Johannes die reeds 19 eeuwen geleden zag, evenmin wordt de 
stervensvisie direkt werkelijkheid al zien de stervenden heerlijke
gezichten.

Men zal vragen of dan thans nog niemand « ontbonden en bij
Christus » is. We antwoorden hierop volmondig ja, doch dit is 
alleen verkregen door het jagen naar de prijs der roeping Gods die 
Boven is. Dat is de uitopstanding, in de St. V. genoemd de 
wederopstanding, de persoonlijke opstanding kort na de dood, 
bereikt door het jagen er naar Fil. 3:10, 11. Deze prijs kan behaald 
worden door het gestadig zien op de Overste Leidsman en 
Voleinder des geloofs Christus, door een doden der leden die op 
de aarde, zijn en een inwonen van Christus in het hart die tot alle 
volheid vervult. Dit leidt tot een gestadige ontlediging en een 
opwassen in het Hoofd, een uitwerken van wat God inwerkt, een 
met vreeze en beven uitwerken van zijns zelfs zaligheid, een jagen
naar de volmaaktheid, een grijpen waartoe men gegrepen is. 

De Verborgenheid in God heeft dus twee zijden. Het is een 
bedeling waarin God het Lichaam van Christus vormt en een 
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groep die met het Hoofd in levende gemeenschap staat en die met 
Hem gezet wordt boven over alle dingen en die tevens een prijs in 
het vooruitzicht stelt, het ontbonden worden en bij Christus zijn.
Dat ontbonden worden is niet de scheiding van ziel en lichaam, 
maar het kort na de dood losgemaakt worden vanuit de doden. Zo 
is deze verborgenheid rijker dan de opname, consequenter naar de 
Schrift dan Russellisrne en Calvinisme, enz. en meer tot 
heerlijkheid van God, Die door de dood heen leidt tot het Hoofd. 
Ze is in alle opzichten ver boven al het vroeger geopenbaarde. 

Men onderscheide dus wel. In de Corinthergroep is de hóóp: de 
verandering in een punt des tijds en het de Heere tegemoet gaan,
hetzij levend, hetzij na eerst opgewekt te zijn. De prijs is het 
mogen schitteren in de grootste heerlijkheid van de sterren, het ten 
volle behouden zien blijven van het werk voor Christus' 
rechterstoel, 1 Cor. 3:11-15. In de Efeser groep is de hoop het met 
Christus gezet worden in het overhemels koninkrijk 2 Tim. 4:18 
grondtekst. Ef. 2:6, 7. Dat is reeds geschied vóór Hij Zich gaat
openbaren, omdat het Lichaam eerst bij Hem moet zijn vóór Hij
wederkomt om met Hem zichbaar te worden (Co1.3:4).De prijs is 
de uitopstanding, het gelijkvormig worden aan Zijn dood, 
waarnaar Paulus jaagt, Fil. 3:10, 11 en wat leidt tot een spóédige
opstanding. Dat is het ontbonden worden en bij Christus zijn. 
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I.

IS PINKSTEREN HET GEBOORTE-UUR DER CHR. KERK?.  

Vele Schriftonderzoekers en gelovigen menen, dat Pinksteren 
het geboorte-uur van de Chr. Kerk of van de Gemeente is. Toen 
begon de Gemeente en ving de tussenbedeling aan die vooraf gaat
aan de oprichting van het Koninkrijk aan Israël. Aldus velen. Toen 
werd de Kerk wereldkerk, toen brak het ogenblik aan waarop de 
nationale windselen werden weggenomen en de Kerk getooid
werd met het gewaad nodig voor haar gang door de wereld. Aldus 
anderen. Laat ons eens nagaan of de Schrift daarvoor een grond
heeft.

Pinksteren is een van de Israëlietische hoogtijden. We lezen 
daarvan in Lev. 23:4: « Deze zijn de gezette hoogtijden des Heren, 
de heilige samenroepingen, dewelke gij zult uitroepen op hun 
gezetten tijd. » En dan volgen achtereenvolgens: 

des Heren Pascha, vs. 5; 
Het feest der ongezuurde broden, zeven dagen, vs. 6-8; 
het brengen en bewegen van de garf der eerstelingen des 

anderen daags na de sabbat, vs. 9-14; 
het nieuwe spijsoffer op de 50ste dag, vs. 15-22; dit is 

pinksteren, want pinksteren betekent 50ste dag; 
de gedachtenis des geklanks op de eerste der zevende maand, 

vs. 23-25; 
de verzoendag op de tiende van de zevende maand, vs. 26-32; 
het feest der loofhutten, zeven dagen, vs. 33-43. 
Dus 7 hoogtijden. Deze zijn alle voor Israël. « Alzo heeft Mozes 

de gezette hoogtijden des Heren tot de kinderen Israëls 
uitgesproken. » 

Al deze dingen hebben een andere hogere betekenis. Het ware 
Pascha offer is Christus, 1 Cor. 5:7. Pascha ziet op Christus' dood. 
Het feest der ongezuurde broden is de vreugde der oprechtheid en 
waarheid, 1 Cor. 5:8. De garf der eerstelingen typeert de 
opstanding. Het nieuwe spijsoffer typeert pinksteren. De 
gedachtenis des geklanks is Israëls toekomstige verzameling. De 
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verzoendag is als Israël zich zal verootmoedigen voor Hem Die zij
doorstoken hebben en de ongerechtigheid des lands op een dag zal 
worden weggenomen, Zach. 3:9. Het feest der loofhutten typeert
de rust der toekomende eeuw. 

Wij geloven dat het antitypische, het tegenbeeld dezer dingen
wat uitlegging betreft, op Israël betrekking heeft. De Here sprak 
deze dingen tot Israël. Men zal ze ook antitypisch voor Israël 
moeten uitleggen. Van de drie laatste is dit duidelijk, zij gelden
Israël in de toekomst. De vier eerste neme men ook voor Israël. 
Wat Paulus in 1 Cor. 5 zegt, geldt dan de Jood, zoals meerdere 
dingen (1 Cor. 10 en 11). Hij vermeldt dan ook in vs. 1 de volken 
in tegenstelling met de Joden tot wie hij zich richt. 

Het bewijs dat Pinksteren geheel Israëlietisch is, geeft Hand. 2. 
Petrus spreekt hen toe als: « Gij Joodse mannen en gij allen die te 
Jeruzalem woont », vs. 14; als: « Gij Israëlietische mannen », vs. 
22; als: « het ganse Huis Israëls », vs. 36. 

Men zal ons opmerken, dat wij uit het oog verliezen, dat vs. 5 
spreekt van « godvruchtige mannen van allen volke dergenen die 
onder den hemel zijn. » We antwoorden hierop, dat er niet staat: 
van alle volkeN, maar: van allen volke, wat een Oudhollandse 
vorm is voor: van al het volk. Verder zegt het begin van het vers: 
En daar waren Joden te Jeruzalem. « Van » is vanaf, d.i. komende, 
gekomen van het volk dergenen die onder de hemel zijn. En vs. 10 
zegt: « beide Joden en Jodengenooten ». Hieruit volgt, dat er op 
Pinksteren geen enkele onbesneden heiden was. Die had trouwens 
ook geen toegang tot de tempel, althans niet tot het voorhof der 
Joden. Men zal hier nog tegen aanvoeren, dat vs. 9 en 10 spreekt 
van vele vreemde volken en die hoorders aangesproken worden in 
de talen waarin zij geboren waren. Wat de Joden betreft geldt hier, 
dat zij eerst in die andere landen gewoond en daar de landstaal van 
kindsaf geleerd hadden; wat de Jodengenoten betreft hetzelfde, 
alleen met dit verschil, dat het voor hen de eigenlijke landstaal 
was, voor de Joden van huis uit een vreemde. Vast staat, dat het 
Joden en Jodengenoten waren, d.i. besnedenen uit Israël en uit de 
Heidenen. Maar geen enkele onbesneden Heiden, zulken 
waarheen Paulus gezonden werd. 

Mogelijk zal men dat in twijfel trekken en menen, dat wij hier te 
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kortzichtig zijn en de Geest wel degelijk ook op onbesneden 
Heidense gelovigen is uitgestort. Laat ons dan als bewijs dat dit 
niét zo is, verwijzen naar Hand. 10, de geschiedenis met 
Cornelius, dus een tiental jaren na Pinksteren. Men weet dat 
Petrus eerst een gezicht nodig had en daarna nog een uitleggend
woord om hem naar Cornelius te doen gaan, zie vs. 9-20. Hij nam 
enigen uit de Besnijdenis mee, de gelovigen uit de besnijdenis,
10:23, 45. Dat waren er zes, 11:12. Men weet wat er geschiedde:
Gornelius en vele samengekomenen, 10:27 ontvingen de gave van 
heilige geest, 10:45. Vonden die Joden dit nu iets gewoons. Zei 
Petrus: Dit is een herhaling van Pinksteren, toen ontvingen ook 
veel Heidenen de Geest? Neen, al de geloviqen uit de Besnijdenis
ontzetten zich dat de gave des heiligen geestes ook op de 
Heidenen uitgestort werd, 10:45. Meer nog: die uit de Besnijdenis
twisten later met Petrus, 11:2,3, bewijs dat zij van geen op gelijke
lijn stellen van de Heidenen wisten. Petrus werd eerst in Cesarea 
Christus' woord indachtig, 11:16. Dus niet met Pinksteren. 

Uit een en ander blijkt duidelijk, dat het zelfs gelovigen uit de 
Besnijdenis vreemd was, dat onbesneden Heidenen de Geest 
ontvingen. Hoe kan dan de Kerk reeds op de Pinksterdag uit de 
nationale windselen bevrijd zijn? Hoe kan dan toen reeds dè 
Gemeente begonnen zijn, die één is met Christus? Deze 
beweringen zijn Schriftuurlijk dan ook volkomen onjuist.
Pinksteren gold uitsluitend voor Israël. Niet voor onbesneden 
Heidenen.
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II. IS DE BRUID HET LICHAAM? 

Een van de tegenwoordig algemeen gangbare meningen is, dat 
het Lichaam van Christus de Bruid is. Men spreekt dan ook van: 
de Bruid van Christus, een term die de Schrift niet heeft. De term: 
« de Bruid » komt nergens voor in Paulus' Brieven. 

Zij die spreken over het Lichaam als de Bruid, hebben o.i. geen
juist inzicht in Paulus' bediening en in de bedeling der 
verborgenheid. Zij verwarren of vereenzelvigen de groepen. De 
Bruid is een groep uit Israël. Men weet, hoe dit volk Jehovah's 
vrouw genoemd wordt, Jes. 54:6, Hij had hen getrouwd, Jer. 
31:32. Israël hoereerde van de Here af, Hos. 2, Ez. 16. Toch wil de 
Here het terugnemen, Jer. 3:1 en zal het opnieuw ondertrouwen, 
Hos. 2. De tijden door heeft de Here aan Israël een overblijfsel
gelaten dat vernieuwd werd tot bekering, dat weder Jehovah zocht 
als de Man, Jes. 54:1-8; Jer. 3:12-22. Dit deel wordt te Sion 
gebracht, vs. 14. Het zijn de ten leven opgeschrevenen in Sion en 
te Jeruzalem, Jes. 4:3. Op de berg Sion en te Jeruzalem zal 
ontkoming zijn bij de overgeblevenen die de Here roepen zal, Joël 
2:32. (Jes. 54:6). Tot die groep behoorde ook de Pinkstergemeente
van Hand. 2. Zij waren naar Jeruzalem gegaan, Hand. 2:5. 

Het O.T. leert, dat er een huwelijksbetrekking bestond tussen 
Jehovah en het volk Israël. Deze verhouding is door Israël als 
overspelig volk verbroken. Telkens riep Hij hen terug, maar als 
volk genomen hoorden zij niet. Dat deed alleen het overblijfsel.
Zij zijn de Bruid, (de nog niet gehuwde vrouw) het vernieuwde 
deel. Met hen wordt het nieuwe verbond opgericht. Zij zullen in 
Sion en te Jeruzalem wonen, Jer. 3:14, hun smaadheid wordt 
weggenomen, Jes. 54:4 e.v. Het zijn de dochters van Sion, Jes. 
4:4. Over haar woningen zal een beschutting zijn, vs. 5. Zie Gok 
Jes. 62:1, 4. Die Bruidsgroep bestond reeds in Christus' dagen,
Joh. 3:29, hij was geen verborgenheid. De Bruid is Jeruzalem, zij
die te Sion vergaderd worden, de Vrouw is Israël. Van uit 
Jeruzalem gaat Israëls vernieuwing uit. Aldaar is des Heren troon 
eenmaal. De Bruid is dus een deel van Israël. Andere groepen zijn
de genodigden, Mt. 22:1-6, de knechten, Mt. 22:3, 4; Joh. 2:5, de 
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maagden die uitgaan de Bruidegom tegemoet, Mt. 25, “de 
bruiloftskinderen”, Mt. 9:15, de vrienden des Bruidegoms, e.a. 

De ware bestemming van de Bruid is het Nieuwe Jeruzalem, 
Op. 21. Zij mag in de toekomende eeuw nog in het Oude 
Jeruzalem wonen, zij verwacht de stad, die fundamenten heeft. De 
hoop der Bruid richt zich naar het Jeruzalem dat eenmaal zal 
nederdalen. Alleen houde men hierbij in het oog, dat in deze stad 
nog andere groepen zullen zijn. Salomo b.v. had mede allerlei 
dienaars en vorsten in Jeruzalem. Het Nieuwe Jeruzalem is niet 
beperkt tot de Bruid alleen, maar omvat meerdere groepen.
Daarop wijst Paulus in Gal. 4. 

De Bruid wordt de Vrouw des Lams, Op. 21:9. De titel: het 
Lam, komt alleen voor in betrekking tot Israël. Paulus gebruikt
hem niet. De term: Vrouw des Lams bewijst, dat de Bruid 
getrouwd is. Op. 21 beschrijft dan ook de toestand na de 
toekomende eeuw van Hos. 2. 

Men ziet dat Vrouw en Bruid in het O. T. te vinden zijn, dat 
beide behoren tot het nàspeurlijke, dat de Bruid verbonden is met 
Jeruzalem en Sion, dat een deel er van te Jeruzalem op de 
Pinksterdag verzameld was. Hoe kan men nu menen, dat de 
gemeente die Zijn Lichaam is, met Pinksteren begon? De 
Pinkstergemeente maakt deel uit der Bruidsgemeente. En deze is 
uit Israël. Ze staat echter niet op de lijn van de Paulinische 
openbaring, die buiten-Israëlietisch is. Allen die leren dat het 
Lichaam de Bruid is, komen in het wezen der zaak niet de 
Reformatie te boven. Zij stellen de tegenwoordige groep feitelijk
weer in de plaats van Israël. Het onderscheid maken tussen Israël 
en de Gemeente is wel een stap vooruit, maar als deze niet 
gevolgd wordt door nog andere en men geen drie sferen 
onderscheidt, blijft de verwarring bestaan en strandt men nog
binnen de hoofden van de nieuwe haven, die men wil aandoen, n.l. 
het onderscheiden van de groepen. Israël en de Bruid behoren nog
tot de geslachten der aarde. Waarom verwart men ze met die der 
hemelen? En waarom ziet men het overhemelse niet? 

Het Lichaam was een absolute verborgenheid of geheimenis,
niet eerder geopenbaard dan na Hand. 28:28 d.i. toen Paulus 
gevangene was. Hij zegt immers duidelijk, dat hij in zijn vlees de 

51



overblijfselen der verdrukkingen van Christus vervulde voor Zijn
Lichaam hetwelk is de Gemeente, Col. 1:24. En daarvan was hij
de bedienaar geworden naar de bedeling Gods die hem gegeven
was om het woord Gods te completeren, aan te vullen, tot zijn
volheid te brengen, vs. 25. Deze aanvulling is de verborgenheid,
die verborgen geweest is van (d.i. vanaf) eeuwen (aionen) en van 
geslachten d.i. die buiten de aionen en geslachten gehouden is, vs. 
25. Ze betreft Christus, de hoop der heerlijkheid, is niet voor de 
Bruid die uit Israël is, maar voor de heiligen uit de Heidenen, vs. 
26, 27. De Bruid noemt Christus: haar Man, de Gemeente, Zijn
Lichaam: haar Hoofd. Het Hoofd zijn betreft Zijn heerschappij
over boven alle dingen. Het Lichaam is geen Bruid maar een 
volkomen man, Ef. 4:13. De vereniging met het Hoofd is geen
huwelijksverhouding, maar een organische levensverhouding. 

Men verwijst vaak naar Ef. 5:25-33 om aan te tonen, dat de 
Gemeente de Bruid is. We merken op, dat hier volstrekt van geen
Bruid sprake is, maar gezegd wordt, dat evenals Christus (het 
Hoofd) de Gemeente (het Lichaam) liefheeft, de man (het hoofd 
der vrouw) de vrouw (de aanvulling of deel van het lichaam des 
mans) moet liefhebben. De vrouw wordt aangemerkt als eigen
lichaam des mans, vs. 28. De Leden van Christus' Lichaam zijn
van Zijn vlees en van Zijn beenderen, vs. 30. Evenmin nu als de 
leden van ons lichaam onze bruid kunnen zijn, evenmin kunnen de 
Leden van Christus' Lichaam de Bruid zijn. Ef. 5 trekt een parallel 
tussen de liefde van Christus tot de gemeente en die van man en 
vrouw. Het merkt de vrouw aan als lichaam des mans. Niet als 
zijn bruid, want deze is juist nog geen lichaam des mans want ze 
is nog niet met hem gehuwd. Paulus spreekt hier van een grote
verborgenheid, iets wat hier niet nader ontvouwd kan worden, 
maar zeker niet doelt op de verhouding van bruidegom tot bruid 
wat geen grote verborgenheid kan heten. De zaak gaat dieper. 

Lichaam en Bruid zijn niet hetzelfde, niet identiek. Ze vormen 
twee groepen, een uit Israël, een uit Heidenen (in hoofdzaak dan). 
De laatste groep, het samenlichaam met Christus (niet met 
gelovigen uit de Besnijdenis, zoals men tegenwoordig begint te 
leren) is er alleen krachtens de bedeling ,d.i. uitdeling der genade.
'Zonder deze zou er geen Lichaam van Christus bestaan. 
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III.

DE LEER DER VERBONDEN.

Het Calvinisme staat in de visie van de leer der verbonden. Het 
Oude Verbond, volgens het Calv. ook genoemd de oude bedeling,
loopt tot op Christus. Dan begint het Nieuwe Verbond, de nieuwe 
bedeling. We leven dus, volgens het Calv., in het Nieuwe 
Verbond. Iets hogers is er niet. 

Vanwaar nu deze mening? Vooreerst, omdat het Calv. (en mede 
andere richtingen van onze dagen) niet onderscheiden. Men 
verwart de dingen. Ten tweede, omdat het Calv. het herstel van 
Israël loochent en leert, dat Israël vervangen is door de Kerk. 

Om in dezen licht te krijgen, moet de Schrift worden 
opgeslagen en Gods Woord worden nagevorst. Wat leren we dan? 
Dat het Nieuwe Verbond met Israël wordt gemaakt. Men Zie: 

Jer. 31:31-39 « Zie, de dagen komen, spreekt de Here, dat Ik 
met het Huis Israëls en met het Huis van Juda een nieuw verbond 
zal maken. Niet naar het verbond dat Ik met hun vaderen gemaakt
heb als Ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, 
welk verbond met Mij zij vernietigd hebben, hoewel Ik ze 
getrouwd had, spreekt de Here. Maar dit is het verbond, dat Ik na 
die dagen met het Huis Israëls maken zal, spreekt' de Here: Ik zal 
Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven
en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn
broeder leren zeggende: Kent den Here, want zij zullen Mij allen 
kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Here, 
want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer 
gedenken. » 

Men ziet, met wie het verbond gemaakt wordt: Met het Huis 
Israëls en het Huis van Juda. Men 'zegge niet, dat dit de « Kerk » 
is. Men neme, om dit te weten, een concordantie en zoeke op in 
welke teksten deze termen nog meer voorkomen. En als dan blijkt
- en dit zàl het - dat ze steeds Israël aanwijzen, dan houde men 
zich aan het onderwijs dat God geeft en neme de woorden van Jer. 
31 voor Israël. 
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Hier komt nog iets bij. Er is sprake van de vaderen. God maakte 
een verbond met « hun vaderen ». Deze zijn toch niet de vaderen 
van hen, die zich geestelijk Israël gelieven te noemen? Israëls 
vaderen hebben het eerste verbond vernietigd, met Israëls Huis 
wordt nu een nieuw verbond gemaakt. Dit Nieuwe Verbond wordt 
niet gemaakt met de « Kerk ». Het is met het Huis Israëls. Met 
geen ander. 

Welke fout heeft men nu gemaakt in de tijd van de Reformatie? 
Een dubbele. Men heeft Israëls herstel uitgeschakeld waardoor, 
zal er sprake zijn van een nieuw verbond, dit vanzelf met een 
ander « volk » gemaakt moest worden dan met dat waarmee het 
Oude Verbond gemaakt is. Tevens heeft men de positie van de 
eerste en tweede Adam daarbij betrokken en gemeend, dat, waar 
het Nieuwe Verbond vastligt in Christus, het Oude Verbond 
vastlag in Adam, te meer omdat Hos. 6:7 spreekt van een verbond 
met Adam. Verder is men gaan spreken van twee 
Verbondshoofden.

Om in dezen tot oplossing van de problemen te komen, is 
onderscheiding nodig. Er is een verbond gemaakt met Abram Gal. 
3:17. « Op Christus » staat niet in de betere handschriften van de 
grondtekst. Dit kan ook genoemd worden: de beloftenis. Deze 
beloftenis houdt drieërlei in: 

Punt één handelt dus over Israël. Op die lijn nu ligt het eerste, 
het oude verbond en het tweede, het nieuwe verbond. Niet op de 
twee andere lijnen. God maakte geen verbond met de volken. Ook 
niet met Abrams geestelijk zaad, zij die met hem een zegen zullen 
zijn. God maakt alleen verbonden met Israël: « Welker zijn... de 
verbonden », Rom. 9:4. Hiermee blijven de twee andere lijnen
vrij. De Heidenen komen niet in het N.V., omdat hun vaderen niet 
in het O.V. gestaan hebben. 

Van achteren bezien is het begrepen in het oorspronkelijk
verbond van Gen. 12:1-3, zodat de bediening van het N. V. aan 
Israël tevens uitwerking is van dat verbond. Maar nu door God 

Abram wordt tot een groot volk.
Hij zal tot een zegen zijn.
Alle geslachten des aardbodems zullen in hem, Abram, 
gezegend worden.
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Zelf.
Hebben deze dingen dan geen diepere achtergrond? Dat hebben 

ze, maar daarmee wordt de voorgrond, Israël, niet weggenomen.
Wat is dan de geestelijke les? Deze, dat het O.V. uitbeeldt, niet 
allereerst dat de mens in Adam verloren is, maar dat de 
wedergeboren mens God uit eigen kracht wil gaan dienen. Israël, 
Gods eerstgeboren zon (Ex. 4:22), wilde uit eigen kracht God 
dienen. En dat kan niet. Daarin moest het feilen. En heeft het 
gefeild. En daaraan moet het sterven Israël, dat de wet der 
rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet 
gekomen, omdat zij die zochten, niet uit het geloof, maar als uit de 
werken, Rom. 9:31,32. Zo wil nog elk wedergeborene doen, want 
God treedt eerst met de wedergeborenen in verbondsverhouding,
evenals Hij dit deed met het volk Israël dat verlost was uit Egypte,
althans door Hem als volk was aangemerkt. In het N.V. zal Hij
hen leren, dat Hij het al moet verwezenlijken. Dit nu is de 
geestelijke les die elk wedergeborene van God ontvangen zal. 
Maar hiermee wordt niet bewezen, dat men daarom geestelijk
Israël is. Men wordt dan alleen geestelijk mens. 1 Cor. 3:1 spreekt 
van geestelijken, niet van geestelijk Israël. Men moet dus 
onderscheiden tussen het nationale en het boven-nationale, tussen 
wat tot Israël gericht is en wat wij er van kunnen toepassen. 

Het oude verbond is de bediening der verdoemenis (der 
veroordeling), het nieuwe verbond is de bediening der 
rechtvaardigheid, 2 Cor. 3:9. De bediening der veroordeling bracht 
op velerlei overtreding de dood. Hiervan noemen we: het eten van 
het gedesemde tijdens de dagen der ongezuurde broden, Ex. 
12:15, 19, het verzuim der besnijdenis Gen. 17:14, het breken van 
de sabbat, Ex. 31:14, van het Pascha, Num. 9:13, het eten van het 
dankoffer, van vet en bloed, Lev. 7:20, 25, 27; 17:14, het doen der 
gruwelen van Kanaän, Lev. 18:29 (zie vs. 1-18), het zich niet 
verootmoedigen op de grote verzoendag, Lev. 23:29, iets doen 
met opgeheven hand, Num. 15:30, 31, moord Ex. 21:14; Deut. 
19:11-14. Zie voorts, Lev. 17:4; 19:8; 20:17, 18; 22:3. Het N.V. 
brengt een nieuw hart en een nieuwe geest, Ez. 36:26, en 
rechtvaardigheid, Rom. 8:30. Het geeft de gelovigen toegang tot 
God, vrede, Rom. 5:1, verzoening, 2 Cor. 5:18,-20; Rom. 5:10 en 
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stelt hen op het zoons standpunt (de aanneming tot kinderen, Gal. 
4:5; Rom. 8:15, 23), maar niet op dat van de volkomen man, Ef. 
4:13. Daarvoor is méér nodig. En dat meerdere wordt gegeven
door en in de Bedeling der Verborgenheid. Het N.V. is, als 
uitwerking van het Oorspronkelijke Verbond voor Israël, naar de 
geestelijke zijde wel basis, maar daarom nog geen eindpunt van 
Gods heil. Het kronende deel vindt men in Paulus' latere 
openbaring. Hierdoor brengt hij het Woord Gods tot zijn volheid, 
Col. 1:25, en de bediening der gerechtigheid tot haar eindpunt, 
plaatst de mens in en door en ook met Christus in het zenith, het 
hoogtepunt, der heerlijkheid Gods waardoor nu alle dingen
vervuld worden. 
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IV.

HET NIEUWE VERBOND EN DE BEDELING DER 
VERBORGENHEID. 

We wezen er reeds op, dat de bedeling der verborgenheid verder 
voert en méér geeft dan het toppunt van het Nieuwe verbond. Het 
toppunt van het N.V. is het gelijkvormig worden aan het beeld van 
Gods zon, Rom. 8:29, dat van de Bedeling der Verborgenheid aan 
de Here Jezus Christus, een rijker titel. 

Het N.V. begint met de wedergeboorte en loopt uit op de 
rechtvaardiging. Het geeft niet de verzoening in een Lichaam tot 
God en het medegezet worden boven over alles. Als het N.V. 
werkt, is Israël aanwezig. Daarnaast staan de Volken. Het N.V. 
laat dus een twee, feitelijk een drielijn zien: Het grote Volk, de 
geslachten des aardbodems of volken der aarde, en hen die een 
zegen zijn boven beide, Gen. 12:1.3; 22:17, 18. Het N.V. werkt 
niet zonder dat Israël er is. God kan de waarheden er van wel 
toepassen m onze bedeling en doet dit ook, maar dat is iets anders 
dan dat we thans naar de bedeling genomen, er in zouden leven. 

Israël komt eenmaal in de nationale wedergeboorte, die tevens 
zijn geestelijke wedergeboorte met zich brengt, Mt.19:28; Ez. 
36:24-32. Dan zullen de Heidenen zich mede tot God bekeren. 
Voor Israël werkt dan het N.V., voor de Heidenen het 
Oorspronkelijk Verbond: In Abram en zijn zaad alle volken 
gezegend. zolang deze toestand niet aanwezig is, wordt het N. V., 
dat in voorwerking was gedurende Handelingen, niet voleindigd,
Heb. 8:8 grondtekst. Het N. V. is een gaan van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, 2 Cor. 3:18. 

Om in dezen tot klaarheid te komen, moet men iets zien van het 
voornemen der aionen. Na de 1000 jaar vangt niet « de eindloze 
eeuwigheid » of « de eeuwige staat » aan. Paulus spreekt van de 
toekomende eeuwen, Gr.: aionen Ef. 2:7, grote wereldtijdperken.
Op de nieuwe aarde zijn er nog maanden, Op. 22:2, dus tijd, is dus 
niet de tijdloze eeuwigheid die men leert. In de toekomende aioon 
staat Israël in de wedergeboorte, in de volgende aioon komt het N. 
Jeruzalem neder en staat Israël m de rechtvaardiging. Paulus' 
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evangelie grijpt hierop reeds vooruit, Gal. 4. 
De aionen hebben evenwel een einde, Heb. 9:26. (Deze tekst is 

in de St. V. onjuist weergegeven. Christus is niet in de voleinding
der eeuwen geopenbaard, maar is geopenbaard tot tenietdoening
der zonde in de voleinding der eeuwen, door Zijns Zelfs 
offerande). Na de aionen is er een hogere heerlijkheid. En die 
heerlijkheid wordt in de bedeling der verborgenheid nu reeds 
gegeven aan de Leden van Christus' Lichaam. Zij komen reeds 
hier tot de na-aionische heerlijkheid, terwijl anderen uit 
voorbereidende bedelingen daartoe nog niet komen. Het N.V. 
geeft een heerlijkheid die nog valt binnen de aionen, de Bedeling
der Verborgenheid gaat boven de aionen uit. 

Het N.V. is voor Israël en werkt met Israël als centraal volk. De 
Bedeling der Verborgenheid werkt zonder Israël als volk. Het N. 
V. geeft Israël een nieuw hart en een nieuwe geest, Ez. 36:26, is 
het inschrijven van Gods wetten in het hart, Jer. 31:31-34; Heb. 
8:8-12. Dit is het begin. Het zet zich voort om over te gaan in de 
rechtvaardiging door het geloof. Hiermee worden dan Israëls 
ceremoniën opgeheven: op de nieuwe aarde is geen tempel meer. 
Bij de wedergeboorte is herdenkingen walging van zonde, Ez. 
36:31, bij de rechtvaardiging zijn de eerste dingen weggegaan,
Op. 21:4, woont God bij de mensen, vs. 3, zijn alle dingen nieuw 
gemaakt, vs. 5, is er verzoening. 

De Bedeling der Verborgenheid geeft meer. Zien we op de 
nieuwe aarde de Tabernakel Gods bij de mensen, Op. 21, in de 
Bedeling der Verborgenheid wordt de mens aan Gods rechterhand 
geplaatst, EL 2:6, 7, met Christus gezet boven over alles, wordt 
een staat van heerlijkheid gegeven, die men even zo goed voor-
als na-aionisch kan noemen, is er sprake van een belofte in 
Christus. Deze belofte betreft mede de heerlijkheid van het zitten 
aan Gods rechterhand, Ps. 110:1. Dit overtreft alles wat de aionen 
aan heerlijkheid zullen te zien geven. 

De Bedeling der Verborgenheid is een aanvulling van de 
Abrahamietische lijn, een voortzetting en verlengstuk Paulus' 
evangelie is wel de aanloop er voor, niet het eindpunt er van. Het 
is een nieuwe sfeer die geopend wordt, een uitgaan boven het 
eindpunt van het N.V. De Bedeling der Verborgenheid was de 
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verzoening van twee stromingen, Jood en Heiden die er zijn
zolang het N.V. werkt,in één Lichaam tot God, Ef. 2:15. Zodra dit 
ophoudt en de Jood weer naar voren komt, is de Bedeling der 
Verborgenheid voleind en gaat God weer werken langs de lijnen
van Oorspronkelijk en Nieuwe Verbond. In de Bedeling der 
Verborgenheid kan men een positie in Christus verkrijgen aan 
Gods rechterhand. Hiervan is nergens sprake in het N. Verbond. 
Het N.V. is het gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, de Bedeling
der Verborgenheid is het rusten in het toppunt der heerlijkheid.
Deze heerlijkheid van de Bedeling der Verborgenheid gaat even 
ver uit boven die van het N.V. als het zitten van Christus aan Gods 
rechterhand uitgaat boven Zijn reeds heerlijk Melchizedeks 
priesterschap. In het laatste is Hij Priester van de Allerhoogste, in 
het eerste is Hij die Allerhoogste Zelf in volkomen rust. 

Wie niet onderscheidt tussen het N.V. en de Bedeling der 
Verborgenheid, is ook onbekend met de trappen van de weg der 
behoudenis. Langs het gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid werkt 
God nu reeds uit, wat Hij eenmaal anderen geeft in het doorlopen 
der aionen. Hij doet dit nu reeds in de geest; door Zijn Geest. Dit 
is in deze bedeling losgemaakt van alle symbool of inzetting. Het 
is zuiver geloof. Dit is het hoogste waartoe God opvoert. Niet 
gezien - toch geloofd. Alle uitbeelding van Christus' werk in doop 
of avondmaal is schaduw. Zonder hen te veroordelen die menen ze 
te moeten onderhouden, menen we dat in deze bedeling God 
zonder iets zichtbaars wil opvoeren tot Hem Die een 
ontoegankelijk licht bewoont en dat, waar Christus verborgen is in 
God, ook alle uitbeelding tijdelijk opgeheven is. Het geldt hier een 
kwestie van geloof. Niet gezien - toch geloofd. Niet afgebeeld -
toch aanvaard. Niet staan gebleven bij wat vroeger nog nodig was, 
maar voortgegaan naar Hem, Die boven is. Het zoeken der dingen
die boven zijn, is niet het nodig hebben van wat op aarde 
afbeeldend is. Alles valt weg voor de hoogste realiteit. 

Wie in het N.V. staat, meent nog afbeelding nodig te hebben. 
Niet hij die in de Bedeling der Verborgenheid staat. Hij heeft de 
volheid in Christus Zelf. Het N.V. leidt van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, de Bedeling der Verborgenheid heeft de Hoop der 
heerlijkheid in zich. Wat inwendig in het hart is, heeft geen
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afbeelding meer van node. Deze bedeling overtreft daarom het 
N.V. evenzeer als de middagzon de rijzende zon in glans en gloed
te boven gaat. De Bedeling der Verborgenheid zoekt datgene: wat 
Boven is, omdat Christus ten volle in het hart woont, Ef. 3:17. Het 
N.V. vraagt nog verandering, 2 Cor. 3:18, de Bedeling der 
Verborgenheid heeft het volmaakte: Christus in ons en vervult tot 
al de volheid Gods, Ef. 3:19. 
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I.

DE TWEE VERBORGENHEDEN VAN EFEZE 3.

Hebben we tot nu toe enkele hoofdlijnen getrokken en de 3 
sferen aangegeven, waarin positioneel de groepen te plaatsen zijn,
n.l. 1. de aarde voor Israël en de Volken, 2. de hemelen voor de 
Abrahamietische gelovigen waarbij allen één zijn in Christus en 3. 
het overhemelse, waarin het Lichaam met Christus geplaatst is of 
wordt, thans kan de laatste sfeer nog wat nader onderzocht worden 
in verband met de twee verborgenheden genoemd in Efese 3. 
Daarin is sprake van de verborgenheid van Christus en de 
verborgenheid van het Lichaam, die Paulus in Ef. 5 noemt de 
grote verborgenheid. Lezen we eerst Ef. 3:1-7. 

« Om deze oorzaak », n.l. om het in hoofdst. 2 reeds enigermate
besprokene van het met Christus gezet worden onder de over- (of 
op-)hemelse, « ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus 
voor u die heidenen zijt; indien gij maar gehoord hebt van de 
bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat Hij mij
door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid (gelijk
ik met weinige woorden te voren geschreven heb... » en nu moet 
men hierbij doen aansluiten vs. 6 en 7 « .. dat de Heidenen mede-
erfgenamen zijn en van hetzelfde lichaam (samenlichaam) en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus... » Dèze
verborgenheid is nimmer geopenbaard. We vinden wel een belofte 
in Abra(ha)m, Gen. 12:3; 17:4, 5; hier echter is sprake van Gods 
belofte in Christus. Daarvan openbaart het O.T. ons niets, daarvan 
is niets te vinden, dit is iets ónnaspeurlijks. 

Wat heeft God nu aan Christus beloofd? Vooreerst dat Hij
erfgenaam van alles zou zijn, Heb. 1:2. Maar dat is nog niet alles. 
Hij heeft Hem tevens beloofd, dat Hem een Lichaam zou worden 
toegevoegd dat met Hem tot in Zijn hoogste heerlijkheid delen 
zou, dat mede-erfgenaam (beter: samen-bezitverkrijger),
medelichaam (Gr.: samenlichaam) en mede- (Gr.:samen-) 
deelgenoot zou zijn met Christus. Dat nu is nimmer geopenbaard
in het O.T., en ook nimmer in het N.T. tot op Paulus. En dat werd 
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niet alleen voor de Jood bestemd, dat is voor de Heidenen, al de 
Volken. Ook wel voor de Jood, maar niet als nationaal 
bevoorrechte, maar alleen voor diegenen onder Israël die in de 
geest van die voorrechten afstand gedaan hebben en weten, dat hun 
besnijdenis voorhuid is geworden. 

Nu is er nog een verborgenheid in Ef. 3, n.l. de verborgenheid
van Christus. Daarvan lezen we in vs. 4 en 5: « waaraan gij dit 
lezende kunt bemerken mijn wetenschap in de (niét deze) 
verborgenheid van Christus, welke in andere geslachten (niet 
eeuwen, aionen) den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt
gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten 
door den Geest.. » Deze verborgenheid is iets anders. Ze is vroeger
niet zo geopenbaard als later in Paulus' dagen en betreft Christus' 
verhoging. Die werd toen beter ingezien of beter bekend gemaakt
door apostelen en profeten, nadat ze ook aan hen eerst 
geopenbaard was. Dat was echter niet de verborgenheid waarvan 
Paulus' de unieke rechtstreekse ontvanger was. Daarvan zegt hij in 
vs. 7-9: « ...waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der
genade Gods die mij gegeven is naar de werking Zijner kracht. Mij
den allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om 
onder de heidenen door het evangelie te verkondigen den 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten, dat zij
mogen verstaan welke de bedeling (niet: gemeenschap, zelfde 
woord als vs. 2) der verborgenheid zij die van (alle) eeuwen 
(aionen) verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen
heeft » (door Jezus Christus, ontbreekt in de oudste handschriften).

Men onderscheide beide verborgenheden wèl. De ene deelt 
Paulus met anderen, al zal hij er wel het diepste inzicht in gehad
hebben. De andere is hem alleen geopenbaard en daarna door hem 
bekend gemaakt ¹. De eerste betreft Christus' verhoging (zie 1 Petr. 
3:22), de andere het Lichaam van Christus. De eerste was vroeger
enigermate bekend, maar was niet zo duidelijk te zien, de 

1 « Geopenbaard » in Kol. 1:26 is in het Grieks niet hetzelfde woord als in Ef. 3:3. Het
betekent: bekend gemaakt. Een « openbaring » betreffende geestelijke dingen is iets dat
rechtstreeks van God komt.

64



andere is steeds verborgen geweest. De eerste ziet Christus aan 
Gods Rechterhand geplaatst als loon op Zijn arbeid, de laatste ziet 
zondaren, verzoend door Zijn dood en gereinigd door het bad des 
waters (wat niet de waterdoop is), uit genade daar mede gezet. Zo 
zijn wellicht nog meer punten van verschil te noemen. Men houdt 
vooral het hoofdverschil in het oog: Dèze verborgenheid en dè 
verborgenheid van Christus, vs. 6 en volgende verzen sluit aan bij
vs. 3. Vs. 4 en 5 zijn een tusssenzin. Zo bezien — en de tekst geeft
hiervoor alle grond — zal er veel verduidelijkt worden. 

De grote verborgenheid kan in het O.T. niet geopenbaard zijn.
Vooreerst niet, omdat Christus nog niet geleden had en het 
deelachtig geworden vlees en bloed nog niet veranderd had tot 
hogere bestaanswijzen. Ten tweede, omdat, vóór het Hoofd er 
was, er geen Lichaam kon gevormd worden. Hij kon alleen Hoofd 
worden door eerstgeboorte uit de doden. Ten derde, omdat God 
eerst Israël zijn loop moest geven. Ten vierde, omdat de duur van 
Israëls verharding niet kon worden geopenbaard; deze 
verborgenheid bespreekt Paulus in Rom. 11. Ten vijfde, omdat 
voor Satan iets verborgen moest blijven om Gods voornemen niet 
in de weg te staan. Ten zesde, omdat blijken moest, dat Christus' 
geloof dat van Abraham nog verre overtreft. Ten zevende, omdat 
Gods Geest ten volle mede verheerlijkt zou worden in het grote
verlossingswerk. Deze kwam eerst na Christus' verhoging, doch 
werkt eerst in deze bedeling op het allerrijkst. 

De grote verborgenheid is ook geestelijk zeer diep. Wat in 
Adam in kiem lag, maar nimmer tot ontwikkeling is gekomen, is 
in de Nieuwe Mens tot volkomen wasdom gekomen en dit wordt 
door de Geest en in de geest mede gewrocht in de Leden van het 
Lichaam. Het medezetten aan Gods rechterhand geschiedt niet 
maar mechanisch, niet maar omdat men dit met het « verstand » 
gelooft, maar door volkomen inwerking van God. 't is God Die in 
ons inwerkt. Dat moet door ons uitgewerkt worden. Zo ontstaat er 
een levende organische verbinding, een steeds dieper wordende 
levensgemeenschap tussen Christus en de Leden van Zijn
Lichaam en daarmee tussen de Vader en dat Lichaam. Dit is dan 
de dieper liggende verborgenheid: Christus in ons. 

Voor deze verborgenheid heeft God een aparte bedeling
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geopend, de bedeling der verborgenheid of der genade Gods. Deze 
begon tijdens Paulus' eerste gevangenschap in Rome. De duur is 
onbekend. In deze geheel zelfstandige bedeling bereidt God de 
Leden des Lichaams toe. Zij leren hoe langer hoe meer zien op de 
Overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Die voor hen Hoofd 
boven alle dingen is. Alle vormen, ceremoniën en zichtbare 
eenheid, hetzij om een belijdenis of een symbool, vallen weg. Dit 
alles zijn schaduwen van de toekomende dingen. Het Lichaam van 
Christus wordt daar boven gesteld. De Leden er van zoeken wat 
Boven is, waar Christus is. Zij wensen mede verborgen te worden 
in God om met Christus, hun leven, mede geopenbaard te worden. 
Inderdaad — de verborgenheid is groot. Het betreft hier terecht: 
de ón-naspeurlijke rijkdom. 
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II.

WANNEER IS DE OPNAME? 

Er zijn drie sferen van zegening: Israël dat de volken zal 
zegenen, Abrahams geestelijk zaad, dat zijn plaats heeft in de 
hemelen, geslacht der hemelen is. Ef. 3:15 en het Lichaam dat met 
het Hoofd boven alle dingen gezet wordt aan Gods Rechterhand. 
Twee hoofdlijnen worden tegenwoordig wel gezien: men spreekt 
dan van Israël en de Gemeente. Onder de laatste verstaat men dan 
de groep die opgenomen zal worden de Here tegemoet in de lucht, 
1 Thess. 4. Men vat evenwel niet in het oog, dat evenals er 
onderscheid is tussen geest en ziel, er ook nog verschil is tussen de 
groep van 1 Thess. 4 en het Lichaam daarna in Efese geopenbaard.
Indien beide hetzelfde zijn, kan Paulus in Efese niet spreken van 
iets dat verborgen is geweest in God. 

Dat de groepen van 1 Thess. 4 en Efese verschillen, kan het 
duidelijkst blijken als men nagaat, wanneer 1 Thess. 4 vervuld 
wordt en welke de verwachting is van de Efesergroep, welke 
laatste verwachting men in Col. 3 vindt uitgedrukt: met Hem 
geopenbaard (bekend gemaakt) te worden in heerlijkheid. De 
opname heeft niet plaats vóór maar na de grote verdrukking. We 
zullen nagaan wat de Schrift in dezen zegt. Dat er iets anders 
geleerd wordt, is, omdat men beide groepen niet onderscheiden 
heeft. En evenzo als men vaak geen verschil gemaakt heeft tussen 
Israël en de Gemeente, zo heeft de Maranathaleer geen
onderscheid gemaakt tussen 1 Thess. 4 en Col. 3. Zie hier wat er 
staat over de Thessalonicenzergroep. 

1° Verlossing UIT (niet vanaf) de toekomende toorn, 1 Thess. 
1:10. Deze groep gaat er dus door heen, zoals Israël verlost werd 
uit de plagen en Jona uit de vis. We hebben in de Griekse tekst 
van dit vers drie maal het woord « uit »: Christus komt uit de 
hemelen, is er nu in, Hij stond op uit de doden, Hij lag in het hart 
der aarde (Mt. 12:40), Hij verlost uit de toekomende toorn, dus 
men is er in. 

2° De groep wordt niet opgenomen vóór de Here met Michaël 
(de archangel) komt, 1 Thess. 4. Nergens leert de Schrift twee 
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komsten van Michaël, één voor Israël en één voor « de » 
Gemeente. Er is maar één komst van Michaël. En deze is nà de 
grote verdrukking. Dan. 12:1. 

3° Paulus schrijft aan de Thessalonicensen over de dag des 
Heren, 1 Thess. 5:2, 2 Thess. 2:2 grondtekst. Als deze groep daar
niets mee te maken had, waarom hadden zij dan dat onderricht 
nodig? De Thessalonicensen dachten, dat die dag er reeds was, 
bewijs, dat zij er op rekenden, dat zij die dag mee zouden maken, 2 
Thess. 2:2 (voor: « alsof de dag des Heren tegenwoordig ware »). 
Die dag komt eerst als de Antichristus geopenbaard is, dus 
verdrukt heeft. 

4° Het duidelijkst bewijs, dat deze groep door de verdrukking
gaat, is 2 Thess. 1:7,8. « U die verdrukt wordt, verkwikking in de 
openbaring des Heren Jezus van den hemel met de engelen Zijner
kracht ». Deze verkwikking geschiedt dus eerst als de Here met 
Zijn engelen komt. En nog meer: Met vlammend vuur wraak doet 
over degenen die God niet kennen vs. 8. Er is dus geen opname 
zonder wraak, zonder vlammend vuur. Van een opname lang vóór
de dag der wrake weet de Schrift niets. De opname heeft plaats als 
de Here met Zijn engelen komt en met vlammend vuur wraak doet. 
Niet eer. Wanneer komt de Here nu met Zijn engelen? Dat leert 
ons Mt. 24:29-31. Na de verdrukking dier dagen (d.i. de grote
verdrukking, zie vs. 21) Eerst dan zendt Hij Zijn engelen uit, vs. 
31. Er is nergens sprake van een dubbele komst, een zonder, een 
met Zijn engelen. Als Hij met Michaël komt (en dat is één maal), 
komt Hij ook met Zijn engelen. En dan eerst komt de verkwikking.
De Here kan dus niet te allen tijde wederkomen om « de » 
Gemeente op te nemen. Die opname is nauw verbonden aan Zijn
komst voor Israël. Men zal wijzen op Op. 3:10 het bewaren uit 
(niet: weg van) de ure der verzoeking. Op grond daarvan meent 
men, dat de opname plaats heeft vóór de grote verdrukking. Men 
maakt hierbij twee fouten. Vooreerst vergeet men aan te tonen, dat 
Op. 3 ingepast moet worden in de Paulinische lijn. De Openbaring
is een Boek voor Israël, voor de Besnijdenis, een punt dat te 
breedvoerig is om thans uit te werken. Ten tweede vergeet men, 
dat Christus Israëls discipelen leert bidden om de verlossing uit de 
Boze. Wil dat zeggen, dat zij vóór de dag des Bozen weggenomen
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worden of dat zij voor hem bewaard moeten worden. 
5° De opname en verandering heeft plaats in de laatste bazuin, 

grondtekst 1 Cor. 15:52. Dat is voor ons de laatste van De 
Openbaring, dus tegen Christus' wederkomst. Wie twee groepen
onderscheidt, die van 1 Thess. 4 en Col. 3, kan tot meer klaarheid 
komen. De groep van 1 Thess. 4 wordt opgenomen nà de grote
verdrukking, het Lichaam evenwel wordt met Hem geopenbaard
in heerlijkheid. Hieruit volgt dat het reeds bij Christus zijn moet. 
Maar dat geschiedt dan op andere wijze dan men meent, n.l. noch 
door een gezamenlijke opname vóór de grote verdrukking, noch 
door het Hem « tegemoet gaan », noch ook door het sterven. En 
die andere wijze nu wordt ons geopenbaard in Filippensen, een 
brief aan de Verborgenheid gericht. Het is door aan Zijn dood 
gelijkvormig te worden en te komen tot de uitopstanding uit de 
doden.
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III.

DE VERBORGENHEID EN DE OPSTANDING. 

De betekenis van de Verborgenheid met z'n prijs kan alleen 
goed verstaan worden door hen die de leer der opstanding
verstaan. Deze leer is door zo goed als de ganse Christenheid van 
kracht beroofd door de leer van de scheiding van lichaam en ziel. 
Waartoe is dan nog de opstanding nodig? Nu geven we toe, dat de 
uiteenzetting van deze leer breed is en vele moeilijkheden biedt en 
het veel eenvoudiger is om de tegenovergestelde mening te 
aanvaarden. Maar dit leidt op meer dan een punt tot 
Schriftverkrachting, — verwaarlozing en tot grote
inconsequenties.

Bij de leer der verborgenheid behoort die der opstanding.
Daarom wijden we er een paar bladzijden aan. Onze eerste 
opmerking in dezen is, dat men algemeen meent, dat God Adam 
een onsterfelijke ziel heeft ingeblazen. Dat zegt de Schrift 
nergens. Adam is tot een levende ziel geworden. Hij heeft die zo 
niet van God gekregen, maar werd een levende ziel. 

De Schrift spreekt ook van dode zielen. Men kan zeggen dat ze 
hiermee lijken bedoelt aan te duiden, er blijft staan der er dode 
zielen zijn. En zou men nu zeggen, dat dit terminologie is, dan 
geeft men daarmee het recht ook als terminologie op te vatten 
uitdrukkingen als: haar ziel ging uit, enz. 

De mens bestaat uit drie « naturen », uit geest, ziel en lichaam. 1 
Thess. 5:23, Heb. 4:12. De ziel houdt hierbij, in het algemeen
genomen, het midden tussen de beide andere. Ze is daarvan het 
product. Trekt de geest zich geheel terug, dan sterft de ziel en valt 
het lichaam uiteen. Wordt het lichaam te veel verminkt, dan kan 
het niet langer drager zijn van de geest, deze trekt zich dan 
eveneens terug en dan sterft de ziel evenzo. 

Noch het lichaam, noch de ziel, noch de geest kunnen op 
zichzelf als een zelfstandig wezen bestaan. Ze liggen alleen vast in 
de ikheid. En het is deze ikheid die God, op voor ons onbekende 
wijze, bewaart na de dood. De plaats waar deze ikheden zijn, geeft
de Schrift duidelijk aan: in de zee, in de hades (het grote graf) in 
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de dood (op andere plaatsen dan de in Op. 20:13 beide genoemde,
b.v. op bergen, op de aarde enz.). Christus spreekt van hen die in 
de graven zijn, Joh. 5:28. Dit woord alleen moest voldoende zijn
om ons te leren, dat de doden rusten in het stof der aarde (in het 
algemeen dan; uitzonderingen zijn verdronkenen, verbranden, 
enz.).

De vraag is: Hoe en wanneer komen zij uit zee, hades of dood? 
Het antwoord is: Door en bij de opstanding. Zoals Christus Zelf in 
Abrahams mond inlegt: Indien zij Mozes en de Profeten niet 
geloven, zo zullen zij ook, al ware het dat iemand uit de doden 
(dus in het algemeen genomen, goeden en bozen) opstond (dus hij
ligt neder) zich niet laten gezeggen. 

En dat nu: het Mozes en de Profeten niet geloven ook in dit 
opzicht (en deze spraken niet van een hemel of paradijs, maar van 
de sheool; zij wisten van geen hades in tweeën gedeeld, maar
zagen alle doden in een plaats) is nog aan de orde van de dag. Men 
nóémt de opstanding, maar berooft die van haar kracht door de leer
der scheiding van lichaam en ziel, terwijl de Schrift spreekt van 
dode zielen. Een ding houdt men hierbij wel in het oog: dood is 
geen vernietiging, God bewaart de ikheid, het wezen van de mens.

Tegen deze leer komt de tegenstand van zo goed als de gehele
Christelijke traditie. Zelfs mannen die vrijer Schriftopvattingen
hebben dan de orthodoxe, gaan hier over op de lijn der heidense 
filosofie der onsterfelijke ziel. Zij zijn slachtoffer van Satans 
leugen: « Gijlieden zult den dood niet sterven ». De mens sterft 
volgens hen wel naar het lichaam, maar niet naar de ziel en als 
men hen er op wijst, dat de doden slapen, dan noemen zij dat —
bevangen als zij zijn in de ijdele filosofie van Plato — de leer der
zieleslaap. Zij verdedigen hun leer met uit den treure de tekst te 
citeren: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn ¹,terwijl de Here 
gezegd heeft, dat Hij in het hart der aarde zou zijn, Mt. 12:40 en de 
profeet Jesaja, dat Hij bij de rijke in Zijn dood zou zijn, Jes. 53:9 
en Ps. 16:10, dat Zijn ziel d.i. Zijn gehele Persoon in de 

1 De Gr. tekst van Luk. 23:43 leest men beter: « Voorwaar u zeg ik heden: Gij zult met Mij
in het paradijs zijn ».
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sheool of hades zou zijn (zie Hand. 2:27, 31). Zij komen maar
steeds met Luk. 16:19-51 aandragen als bewijs, dat de Hades in 
twee helften verdeeld is ¹, terwijl Job. 10:21 en 22 zegt, dat de 
sheool of hades — het grafdom, het ene grote alle graven
omvattende graf, een stikdonker land is, zonder ordeningen, dat 
schijnsel geeft als de duisternis. Nu moet of Job het dus mis 
hebben of Luk. 16 anders verklaard worden. In Luk. 16 ziet de 
rijke Abraham en Lazarus, is er wel « ordening ». En niet alleen is 
Luk. 16 naar de traditionele verklaring dan in tegenspraak met Job. 
3, maar met de gehele O.T. openbaring in dezen. Job wenst in het 
graf (de sheool) verstoken te worden., 14:13. Hiskia leert dat men 
in de kuil nederdaalt, Jes. 38:17, 18, Ethan vraagt, wie zijn ziel 
bevrijden zal van het geweld des grafs (Hebr. sheool), Ps. 89:49, 
David zegt, dat niemand God looft in het graf (sheool) (zie ook Ps. 
49:15). Ps. 115:17 zegt, dat de doden de Here niet zullen prijzen.
En toch leest men maar steeds, dat de gelovige na de dood « juicht
voor de troon », wandelt in de lanen van het paradijs, « heen vliegt
naar een beter land », alzo Gods woord krachteloos makende door
de leer van Satan. God heeft de mens niet onsterfelijk geschapen.
Het eeuwige leven is een genadegift, Rom. 6:23. Het is in Christus, 
niet in ons, 1 Joh. 5:11. Men heeft het in belofte, nog niet in 
werkelijkheid, want het wordt eerst persoonlijk gegeven in de 
toekomende eeuw, Mk. 10:30; Luk. 18:30. De doden (niét hun 
zielen) slapen in het stof der aarde, Dan. 12:2. er is geen andere 
weg tot leven dan de opstanding. Alle leer die iets anders leert, is 
heidense filosofie of verblinding van Satan, die het geweld des 
doods heeft maar inspireert dat men eigenlijk voortleeft, dus —
niet in zijn macht komt. Men zie in dezen wel toe. 

In onze dagen is men tot de leer gekomen, dat de goddeloze naar
het graf gaan en de gelovigen naar het paradijs. De gelovige zou 
dus « eeuwig leven » hebben. Alleen blijft dan onverklaard, 
waarom hij lichamelijk moet sterven. En ook, dat 1 Thess. 4:13, 14 
leert, dat zij slapen (ontslapen is hetzelfde woord als slapen in 

1 Dat zou komen na Christus' kruisiging en niet in het O.T. bekend zijn. Maar Luk. 16 is
juist vóór het kruis en de toegesprokenen wisten zeker niets van die vermeende scheiding.
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Mt. 28:13; Luk. 22:45; Hand. 12:6). En ook dat zij eerst op moeten 
staan. « Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna 
wij die levend overgebleven zijn, zullen te samen met hen 
opgenomen worden... en alzo zullen wij altijd met den Here wezen 
».
De gestorven gelovigen zijn dus nog niet opgenomen ¹ en nog niet 
met de Here. Daarom treurden de Thessalonicensen als degenen
die geen hoop hadden. Voor de ongelovige doden is het nog
moeilijker vol te houden dat ze leven, zij toch hebben zeker geen
eeuwig leven, zelfs niet in hope. 

We kunnen een en ander slechts aanstippen. Nog opgemerkt zij,
dat in het Hebreeuwse O.T. nergens het woord « hel » voorkomt. 
Dat is slechts vertaling. Overal waar in het O.T. « hel » staat, staat 
in het Hebr.: sheool, welk woord in andere teksten vertaald is door
graf. In het N.T. staat 10 maal hades, steeds vertaald door hel, 
maar zeer ten onjuiste. Het betekent eveneens graf, onderaardse, 
beter nog: grafdom. De rijke man in Luk. 16 kwam in de hades. 
Deze hades is onder de aarde en hetzelfde als de sheool (zie Hand. 
2:27 - Ps. 16:10) waarvan ook gezegd is, dat hij onder de aarde is 
(Gen. 37:35; 42:38; Job. 17:13; 21:13). Daarin is geen werk (dus 
ook niet dat wat Lazarus zou moeten doen voor de rijke man), geen
verzinning noch wetenschap noch wijsheid, Pred. 9:10. De doden 
weten niet met al, Pred. 9:5. Luk. 16 is inkleding niet van de 
werkelijkheid, maar van de voorstelling die de Farizeën zich van 
de toestand na de dood maakten en die door Christus gebruikt
wordt om hen te slaan. 

De andere teksten die men aanvoert om een bewust leven na de 
dood te bewijzen, blijken of uit hun verband genomen of onjuist
verklaard te worden. In elk geval kunnen zij met het oog op de leer
der opstanding zeer wel en nog veel beter, anders verklaard
worden. Dan blijkt, dat de Schrift leert, dat de doden naar het graf
gaan en daar onbewust neerliggen tot de dag der opstanding. « 
Alzo ligt de mens neder en staat niet op; totdat de hemelen niet 
meer zijn, zullen zij niet opwaken noch uit hun slaap opgewekt
worden ». Aldus Job. 14:12. En aldus de visie der O.T. gelovigen.

1 De gestorvenen zijn in de Hades, de Here aan de rechterhand Gods. Hoe kunnen zij dan
met Hem zijn?
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IV.

DE UITOPSTANDING. 

Wij geloven de opstanding der doden. Zoals Paulus dit deed: 
een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, Hand. 
24:15. Wij geloven echter niet aan een gelijktijdige opstanding
van allen, zoals vele Kerkelijke Belijdenisschriften dit leren. De 
Schrift zegt wat anders. We willen daar iets van nagaan. 

In Han. 23:6 zegt Paulus, dat hij geoordeeld wordt over de hoop 
en opstanding der doden. Hij schaart zich in dat opzicht aan de 
zijde der Farizeërs, is een Farizeeër naar hij zegt. Dit is de 
algemene term: de opstanding der doden. Martha geloofde aan de 
opstanding ten laatste dage, Joh. 11:24. Deze basis mag niet 
verworpen worden zoals de Hebreeën deden Heb. 6:1, 2 « ... niet 
wederom neerwerpende (niet leggende) het fundament van 
de...opstanding der doden... » Wie dat doet vloeit door, hetzij naar 
links, naar de verwerping van het oordeel, hetzij naar rechts, naar 
de scheiding van ziel en lichaam en de verkrachting van de leer 
der opstanding. 

De opstanding der doden is evenwel slechts basis, uitgangspunt,
want de Schrift leert meer. De discipelen geloofden daarin ook. 
Toch waren zij verwonderd, dat de Here Jezus zei, dat Hij uit de 
doden zou opstaan, Mk. 9:9, 10. Zij vroegen onder elkaar wat het 
was: uit de doden opstaan. Zij verstonden niet, dat dit betekende, 
dat de Here op zou staan vóór de anderen opstonden. Zoals wij
zeggen: « de samenkomst gaat uit » als we het geheel bedoelen en
ook dat men « uit de samenkomst » kan gaan als men dit alleen of 
althans in beperkt aantal doet, zo betekent de opstanding der 
doden iets anders dan: uit de doden opstaan. Deze term: uit de 
doden opstaan, dus met achterlating van de anderen, met blijven
liggen der anderen, vinden we ook in Luk. 16:31, het reeds 
hierboven genoemde vers. 

Gelijk Christus uit de doden is opgestaan, zal God ook de 
Corinther-Thessalonicenser-Hebreër groep uit de doden doen 
opstaan, d.i. vóór de anderen. 1 Cor. 6:14 zegt: « En God heeft 
ook den Here opgewekt en zal ons uitopwekken (grondtekst) door 
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Zijn kracht. » Dit geschiedt bij de opname vóór de Here nog op 
aarde is. De levenden worden dan veranderd, 1 Thess. 4:13-18, 1 
Cor. 15:51. Tot die opstanding dringt de Apostel voort te varen in 
Hebreeën, dat is de « betere opstanding » van Heb. 11:39, 40. Zij
die er deel aan hebben, ontvangen het aionische (eeuwige) leven. 
Zoals Christus met anderen opstond uit de doden, Mt. 27:52, 53, 
zo zullen er bij Zijn komst velen uit de doden opstaan. De anderen 
blijven dus liggen, zij staan niet op. Daarop heeft Christus het oog
in Luk. 20:35: het zijn zij die waardig geacht worden die eeuw te 
verwerven en de opstanding uit de doden. Het Gr. heeft zoveel als: 
die opstanding die uit de doden is. Deze zullen niet weder 
trouwen, zij worden veranderd. Dit geschiedt evenwel niet vóór 's 
Heren wederkomst als Hij met de Archangel Michaël komt. 

Men zal vragen: Als dit zo is, dus de doden in de graven zijn tot 
de dag der opstanding, als Christus' woord dus in volle realiteit 
moet aanvaard worden; als ook waar is wat Hij tot Lazarus zegt: « 
Kom uit » (n.l. niet met uw onsterfelijke ziel uit de hemel, maar 
geheel en al uit het graf), als het waar is, dat, indien er geen
opstanding der doden is, verloren zijn zelfs zij die in Christus 
ontslapen zijn, 1 Cor. 15:18, rusten dan alle gelovigen nog in het 
graf? Want Christus is nog niet wedergekomen. 

Het antwoord hierop zou volmondig ja moeten luiden indien 
daar niet ware de verborgenheid der eeuwen, de leer over het 
Lichaam van Christus. Wat toch is het geval? In de verborgenheid,
en niet daarbuiten, openbaart God een andere opstanding, de 
uitopstanding die uit de doden is. Dit woord komt maar eenmaal 
voor n.l. in Fil. 3:11, waar het jammerlijkerwijs vertaald is door: 
wederopstanding. Alsof de gelovige meer dan eens lichamelijk
zou moeten opstaan! Paulus heeft er naar gejaagd die te mogen
bereiken. Hij had als gelovige in Christus de betere opstanding.
Maar toen hij de openbaring der verborgenheid kreeg, had hij nog
niet de uitopstanding die uit de doden is. Ook die wil hij bereiken. 
Dan behoeft hij niet te blijven rusten in het graf tot 's Heren 
wederkomst, dan zal hij niet « naakt » bevonden worden in die zin 
dat hij slechts als een bloot graan (zelfde woord in 2 Cor. 5:3 en 1 
Cor. 15:37) in de aarde ligt, d.i. ontdaan van de gewone
lichaamsvorm, « ontkleed ». Door de uitopstanding wordt hij
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Christus' dóód gelijkvormig, d.i. staat hij na korte tijd weer op. 
Dat is « ontbonden worden en bij Christus zijn ». Ontbonden 
worden is in Luk. 12:36 vertaald door: wederkomen. Zoals die 
heer in dat vers zich naar een bruiloft begeven had en nu 
wederkeerde, zo gaat Paulus eerst naar het graf of komt in de dood 
om daarna er uit weder te komen en dan bij Christus te zijn.
Evenmin als die heer in Luk. 12 al thuis was toe hij zich van de 
bruiloft losmaakte, evenmin was Paulus dat toen hij heenging. De 
tijd zijner « ontbinding » moest nog komen. Dan kreeg hij ook de 
kroon van de rechtvaardige Rechter, 2 Tim. 4:6-8. 

Als men ons nu vraagt of alle gelovigen « in de hemel » zijn,
antwoorden wij: neen, want dat geschiedt eerst bij de opname, 1 
Thess. 4; 1 Cor. 15. en dat leert ons zijdelings ook Joh. 14:1-3: 
Christus is heengegaan om plaats te bereiden in het Vaderhuis. Hij
moet eerst wederkomen om de Zijnen tot Zich te nemen. Dat 
geschiedt niet in de dood, want daarin keert Christus niet weder. 
Het kan alleen zijn bij Zijn wederkomst in heerlijkheid. De 
gestorvenen moeten wachten totdat Hij wederkomt. Als men 
vraagt of er dan nog geen enkele gelovige bij Christus is, 
antwoorden wij: Er zijn er, zij n.l. die de prijs der roeping Gods 
behaald hebben, de uitopstanding die uit de doden is. Paulus is er 
en mogelijk Lukas en Timotheus en vele anderen. Men kan dus 
naar Christus gaan maar niet dan door een opstanding. Niet door 
de dood wordt men met Hem verenigd, maar door de opstanding.
Paulus begeerde niet de ontkleding, maar wel het ontbonden 
worden en bij Christus zijn, 2 Cor. 5:4, Fil. 1:23. Beide kunnen 
niet hetzelfde zijn. Paulus begeert niet iets dat hij tevens niet 
begeert. Het ontkleden begeert hij niet, dat is de doodstoestand, 
het ontbonden begeert hij wel. Dat is de losmaking uit het graf. En 
dat heeft hij verkregen, 2 Tim. 4:6. 

Als men alles overziet, blijkt, dat de O.T. gelovige de 
opstanding « ten laatste dage » verwachtte, d.i. aan het eind van 
deze aioon. Dan zou hij ingaan in het door God beloofde land 
Kanaän, Gen. 13:15, 17:8, dan ving het « eeuwige leven » aan. Zij
die verder zagen en wisten dat er na die eeuw nog een andere 
kwam, wier verwachting het N. Jeruzalem was, hoopten op de 
betere opstanding. Deze houdt in, naar Paulus leert, een tegemoet
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gaan van de Here bij Zijn wederkomst en zo een opstanding vóór 
de andere gelovigen die het Land Kanaän beërven. Beide echter 
bij Christus' tweede komst. De Leden van het Lichaam die 
prijswinnaars worden, behoeven niet te wachten op de komst met 
Michaël, zetten hun hoop niet op 1 Thes. 4 (al geloven zij dit voor 
anderen waar te zijn). Zij jagen naar het aan Christus' dood (let 
wel, niet Zijn lijden of sterven) gelijkvormig te mogen worden om 
te komen tot de uitopstanding. Dit is het ontbonden worden en met 
Christus te zijn. En dat is verreweg het beste, zegt Paulus. 

Men hoede zich t.o.v. Fil. 3:10 voor twee misopvattingen. De 
eerste is het « gelijkvormig » worden aan Christus' dood in puur 
lichamelijke zin op te vatten. Dan zou men een speersteek in de zij
en met doorboorde handen en voeten in het graf moeten liggen,
tevens met doorstriemde rug, zo heeft zelfs Paulus niet 
neergelegen. De andere is, dat men het opvat als een geestelijke
levenservaring die Paulus wil hebben, dus het gelijkvormig
worden in dit leven plaatst. Over beide een woord. 

Het Grieks heeft twee woorden: in uiterlijke en in innerlijke
gestalte gelijk worden. Het eerste, susschèmatizo, staat b.v. in 
Rom. 12:2, het tweede summorphoo, komt allen hier voor. Het 
Christus' dood gelijkvormig worden is het neerliggen in de dood 
in zodanige « vorm », d.w.z. innerlijke bestaanswijze, als Hij daar 
in neer lag. Het slaat dus op de innerlijke toestand, de 
bestaanswijze in de dood. Men weet, dat de dood geen
vernietiging is, maar het overgaan tot een voor ons onkenbare 
bestaanswijze, Christus' « vorm » in de dood was een zodanige,
dat een spoedige opstanding moest volgen. 

Zij die menen dat Paulus hier op een geestelijke ervaring in dit 
leven doelt, hebben meer dan een misopvatting. Vooreerst 
verwarren zij Rom. 6:5, dat in het Grieks heeft: zekere 
overeenkomstigheid hebben met het gelijkvormig zijn van Fil. 
3:10. Rom. 6 betreft een geestelijke ervaring, Fil. 3:10 de toestand 
in de dood. Ten tweede wenst Paulus in Fil. 3 niet der zonde te 
mogen sterven, want dit had reeds bij hem plaats gehad in Rom. 6. 
Ten derde kan het in Fil. 3 niet gaan over een geestelijk sterven, 
want Christus is geen zondaar geweest en wij kunnen dus Zijn
sterven niet gelijkvormig worden. Hij is tot zonde gemaakt, wij
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zijn zondaars. Ten vierde vergeet men, dat « dood » niet « sterven 
» betekent; Fil. 3 slaat op Christus' neerleggen in de Hades. Ten 
vijfde staat in vs. 11, dat Paulus wil komen tot de uitopstanding uit 
de doden. Het woord opstanding wijst op het verrijzen van het 
lichaam. zo ook uitopstanding. 

De Leden des Lichaams die prijswinnaars mogen zijn gaan heen 
in de verwachting, dat zij door het graf heen tot Christus gaan. Zij
behoeven niet te wachten op Christus' wederkomst, zij komen 
reeds na kort tijd tot Christus. Zij verwachten, dat Hij het lichaam 
hunner vernedering bij hun wederkeren gelijkvormig maakt aan 
het lichaam Zijner heerlijkheid, Fil. 3:21. Vandaar Paulus' jagen,
toen hij de bedeling der verborgenheid zag. Men ziet, dat de leer 
der opstanding in deze visie volkomen intact blijft. 

De verborgenheid is een verheven zaak, n.l. om reeds kort na de 
dood op te staan en tot Christus op te varen om met Hem 
lichamelijk gezet te worden boven over alle dingen. Dat is mede 
een der onnaspeurlijke rijkdommen die God in de bedeling der 
genade de mens kan laten te beurt vallen. zo wordt het lichaam 
mede-deelgenoot van de belofte in Christus; een belofte die blijkt
te omvatten al de beloften Gods in Christus tot openbaring en 
vervulling gekomen als de overste Leidsman en Voleinder des 
geloofs. « Gezegend zij de God en Vader onzes Heren Jezus 
Christus Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen
onder de overhemelse in Christus ». 
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I.

SCHETSEN.

Gods Voornemen en de weg der behoudenis worden ons in 
Gods Woord niet op stelselmatige wijze uiteengezet. We hebben 
wel overal aanduidingen, maar om er een overzicht over te 
hebben, moet men die verspreide opgaven verzamelen en ordenen. 
Zo vormt zich wat we hier een « schets » zullen noemen. Die 
schets toont dan de grote lijnen en de eenheid der Schrift en kan in 
vele opzichten nuttig zijn, als men er slechts aan denkt, dat ze 
nooit geheel getrouw de waarheid weergeeft. Ze moet steeds aan 
de Schrift getoetst en dan verbeterd en aangevuld worden. 

In het begin kan men zich tevreden stellen met de hoofdtrekken, 
als deze maar juist genoeg het algemene karakter weergeven. Wil 
men de dingen meer in het bijzonder nagaan, dan moet ook de 
schets nader afgewerkt worden. Men kan de waarheid benaderen, 
doch nooit geheel bereiken. Zo is het ook met de beste 
kunstenaars. Of ze nu een ruwe schets maken of een meer 
afgewerkt beeld, men kan steeds aantonen, dat de perfectie niet 
bereikt is. Hun werk kan daarom echter zeer nuttig zijn, als de 
tekening de dingen maar niet geheel misvormd heeft. 

Zo gaat het ook met de Schrift. Ons algemeen overzicht, onze « 
schets » moet op juiste gegevens steunen en kan min of meer 
afgewerkt worden. Bij het afwerken bemerkt men dikwijls de 
gebreken en dan moet men weer een en ander herzien. 

In de praktijk gaat het echter zo niet. Iemand heeft een schets 
gemaakt. Wat doet men nu? Men begint deze voorstelling als de 
zuivere waarheid te beschouwen en zo ontstaat een leer. In naam 
heeft men de schrift nog wel, maar in feite wordt alles getoetst aan 
de leer, die de vorm eener belijdenis kan aannemen of hebben. Het 
was misschien de bedoeling niet van de ontwerper der schets ze 
als finaal aan te zien, maar anderen hebben dat toch gedaan. Die 
schets was misschien het beste wat men in de gegeven
omstandigheden kon verwachten en men kan hen, die ze 
samenstelden, hoogachten en prijzen. Maar dat is nog geen reden 
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om de schets niet te herzien als nieuw onderzoek dit mogelijk
gemaakt heeft. Dat herzien doet niets af van de kwaliteiten der 
vroegere ontwerpers. 

Al blijven nu velen aan een vroegere schets vasthouden, toch is 
het gewoonlijk niet moeilijk voor een geestelijk en onderzoekend 
gelovige sommige gebreken der schets in te zien. Het gebeurt dan, 
dat hij een nieuwe schets maakt, die door anderen dan weer als de 
volle waarheid aangenomen wordt, zo vormt zich een nieuwe « 
Kerk » of sekte. De gehele « kerkgeschiedenis » toont, hoe men 
steeds nieuwe schetsen maakte en hoe ze nagenoeg alle bleven 
bestaan.

In de wetenschap heeft men iets dergelijks, doch daar laat men 
gewoonlijk de oude gebrekkige voorstellingen los om de 
nieuwere, die meer de waarheid benaderen, in de plaats te stellen. 
Men acht de vroegere geleerden toch nog heel hoog, maar het 
spreekt van zelf, dat men niet bij hun gedachten kan blijven als er, 
door naarstig onderzoek, nieuw licht valt op een zaak. 

In de godsdienstige wereld is het echter geheel anders. 
Waarom? Een der redenen moet men zoeken in Satans 
werkzaamheid. Hij toch is de god dezer eeuw en wil alles 
dooreenwerpen en de mensen verblinden en verduisteren. Hij
werkt vooral op godsdienstig terrein en doet er zich voor als een 
engel des lichts. Hij wil vooral de mensen weghouden van het 
Woord, het geschrevene en het levende. Een zijner methoden is 
een schets tot middelpunt te nemen in plaats van de Schrift. Hoe 
gebrekkiger de schets is, hoe beter. Anderen zullen dan wel zien, 
dat er iets aan die schets hapert en daar deze als « de » waarheid 
voorgesteld wordt, is er dan veel kans dat ze alles verwerpen, 
inbegrepen de Schrift. Zo bereikt Satan een dubbel doel: de 
gelovigen van Christus afleiden en ongeloof, afval en kritiek 
bevorderen.

Hij doet dan de mensen geloven dat ze zeer goede redenen 
hebben om aan de een of andere schets vast te houden, zo dat ze er 
zelfs niet aan denken ze nog eens te herzien of weigeren dat te 
doen als het hun voorgesteld wordt. We willen hier slechts een 
van die redenen onderzoeken. Velen willen blijven bij wat ze van 
hun ouders geleerd hebben of waarvoor de « vaderen » hun leven 
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over hadden. Wat zullen we daarop antwoorden? Is het inderdaad 
niet waarschijnlijk, dat de voorstelling der eerste Christenen de 
meest juiste was? Zij toch waren in contact met de Apostelen. En 
als er later afwijkingen geweest zijn, moeten we dan niet terug
naar die eerste Christenen en naar de Hervormers? Kunnen wij
beweren het beter te weten? Zullen wij ons boven die heilige
mannen plaatsen? Men ziet hoe het dan voorgesteld wordt alsof 
het gevaarlijk is van die vroegere opvattingen af te wijken en hoe 
zij, die het doen, van hoogmoed beschuldigd worden. Die 
vroegere schetsen, die tot op een zeker punt nuttig waren, worden 
dan een hindernis. En als er toch zijn die uit die strik loskomen, 
dan worden ze al licht in een andere gevangen. 

Wat is nu de zwakke plek van al die schijnredenen? Men 
verliest uit het oog, dat de grote meerderheid in de eerste eeuwen 
niet de volle waarheid had. Men houdt geen rekening met het feit, 
dat nagenoeg allen Paulus verlieten (2 Tim. 1:15; Fil. 2:20, 21; 
Kol. 4:11). Al de geschriften der eerste eeuwen tonen duidelijk die 
afval. De « Kerk » verving Israël, de 12 Apostelen Israëls werden 
gevolgd, de profetie vergeestelijkt en het grootste deel der Schrift 
van zijn kracht beroofd. Paulus' brieven werden nagenoeg geheel
uit het oog verloren. De « schets » dier mensen was niet alleen 
onvolledig, maar geheel misvormd. We hebben dat nader 
aangetoond in onze brochure « De Strijd ». Men ziet dus, dat men 
niet is uitgegaan van een volmaakte schets, omdat men geen
rekening gehouden heeft met Paulus. 

Het is dus niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk die schets te 
herzien. Het is niet voldoende ze af te werken, ze moest ook in de 
grondlijnen gewijzigd worden. En het is geen hoogmoed die 
daartoe drijft als men zich juist heel diep neerbuigt voor de gehele
Schrift, recht gesneden. Men verwerpt of vergeestelijkt dan niet 
een deel ter wille van een ander deel, maar men maakt ernst met 
de volledige ingeving. Men houdt daarbij heel goed rekening met 
wat de « vaderen » leerden en sluit in de nieuwe schets in wat er 
volgens de Schrift juist was in de oude. 

Vele vroegere schetsen zijn nuttig voorzover ze een of andere 
waarheid uiteenzetten. Ze lieten echter nog niet genoeg het hele 
Woord tot zijn volle recht komen. Ze geven ook aanleiding tot 
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moeilijkheden en tegenstrijdigheden. De meest primitieve schets 
stelt het voor alsof we in de toekomst maar alleen een « hemel » 
en een « hel » hebben. Er is dan maar één sfeer van zegening: de 
hemel. Daartoe behoren alle gelovigen dan toe. Later kwam men 
tot twee sferen van zegening: de aarde voor Israël en de hemel 
voor de « gemeente ». Dat was een belangrijke schrede 
voorwaarts, maar wel bezien, worden zo de moeilijkheden niet 
opgelost. Onze schets omvat drie sferen: de aarde voor Israël en 
de volken, de hemelen voor het geestelijke zaad van Abraham en 
de overhemelse, aan Gods rechterhand, voor de gemeente die Zijn
lichaam is. Dit is een tijdelijke toestand, eenmaal is God alles in 
allen.

We hebben hierboven reeds iets gezegd van de gevolgen der 
eerste schets. Daarbij kwamen dan nog al de misbruiken, zoals de 
godsdienstoorlogen, kettervervolging enz. die voortvloeiden uit 
een onschriftuurlijke opvatting en nu nog zo dikwijls aanleiding
geven tot het verwerpen van de Schrift en al wat van God is. 

Het stelsel der twee sferen was al beter en liet meer dingen tot 
hun recht komen. Toch had men hier ook nog vele 
onoverkomelijke moeilijkheden: het volgen der wet gedurende
Handelingen, zelfs door Paulus; de wonderen, krachten, talen, 
tussenkomst van engelen, gemeenschap der goederen, 
onmiddellijk gericht, inzettingen, zichtbare gemeente enz. 
gedurende de gehele periode der Handelingen, terwijl die in onze 
tijd niet te zien zijn. Er zijn ook allerlei onlogische elementen in. 
Men beweert niet, zoals in het eerste stelsel, dat de « gemeente » 
in de plaats van Israël komt, maar toch wil men het Nieuwe 
Verbond vasthouden, dat met Israël gesloten wordt (Jer. 31:31). 
Men wil ook de 12 Apostelen van Israël volgen. Daar men in de 
Schrift niet genoeg aanduidingen vindt om hun ceremonieën en 
organisatie getrouw waar te nemen, voert dit dan tot allerlei twist 
en verdeeldheid. Wat Paulus als verborgenheid in God aangeeft,
zou men reeds in het O.T. kunnen vinden. Ook dit stelsel laat 
Paulus' rentmeesterschappen niet tot hun recht komen. Het hogere
wordt omlaag gehaald. Verder leidt men er menige valse hoop uit 
af, door verkeerde toepassing ener waarheid: b.v. de opname vóór 
de verdrukking, het bij Christus zijn van alle gelovigen, vlak na 
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het sterven. 
In onze vroegere uitgaven hebben we reeds een en ander over

onze schets der drie sferen gezegd ¹. We willen hier nu slechts een 
en ander kort samenvatten, na eerst enige redenen gegeven te 
hebben, die er ons toe brachten onderscheid te maken tussen de 
aardse en de hemelse en tussen de hemelse en overhemelse sferen. 
Het zal tevens een kort antwoord zijn aan hen, die ons, onder meer, 
verwijten: de gemeente te verdelen, Gods Woord in stukken te 
snijden en gedeeltelijk voor de christenen te verwerpen, een 
afzonderlijke gemeente te vormen op grond van dingen die slechts 
hogere openbaringen zouden zijn voor een reeds bestaande 
gemeente.

1 Zie b.v. Deel II Nr 3 bl. 35 en 36; Deel III Nr 2 bl.31 en de bijlage Deel II Nr 5.
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II.

HET VERSCHIL TUSSEN DE AARDSE EN HEMELSE 
SFEREN.

Men kan allen, die in Christus geloven, aanzien als één groep
vormende. Allen zijn wedergeboren en dus minstens kinderen 
Gods. Zij zijn allen uit God. Die groep kan men de « gemeente » 
noemen, doch dan behoren er ook O.T. ische en Koninkrijk-
gelovigen toe. In die zin is er zeker een eenheid. Het komt er nu 
op aan na te gaan of die algemene groep in de Schrift niet verdeeld 
wordt in meer bijzondere groepen. Reeds het stelsel der twee 
sferen wijst hierop, want beide, de aardse en de hemelse, geloven
in Christus. Men onderscheidt hier ook reeds een « gemeente » die 
opgenomen wordt, terwijl andere gelovigen niet opgenomen 
worden.

Het is duidelijk dat een « kind » moet opwassen en dat dit min 
of meer geleidelijk gaat. Zo is men ook geneigd te besluiten, dat 
de gemeente zich ontwikkelt en dat er steeds meer over haar 
geopenbaard wordt zonder dat men ze daarom mag verdelen. Als 
we de mens nagaan, dan is hier wel geleidelijke groei van lichaam 
en geestelijke vermogens en toch kan men zeer wel een scherp 
onderscheid maken tussen b.v. een scholier, een 
hogeschoolstudent en een dokter. Ook in de school zijn wel 
begrensde klassen. Men ziet dat beide, groei en scherp begrensde
« posities », wel kunnen samengaan. We geven hier nog een 
voorbeeld van. Iemand zoekt een plaats en wordt aangenomen.
Het ene ogenblik maakt hij nog geen deel uit van de onderneming,
het andere wel. Al is hij maar een seconde ouder, toch is er een 
plotselinge overgang: hij wordt in een positie geplaatst. Het is in 
een dergelijke zin, dat we ook in de Schrift die hoofdposities, drie 
sferen van zegening onderscheiden voor de gelovigen. Laat ons 
hierover iets nagaan. 

Rom. 6:8 zegt: « Indien wij nu met Christus gestorven zijn ». 
Hier hebben we een scherpe grens. Rom. 7 beschrijft de toestand 
van een gelovige, die gevangen is van de wet der zonde (v. 23), 
terwijl Rom. 8 spreekt van de gelovige, die vrijgemaakt is van die 
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wet (v.2, zie ook Gal. 4:1-5). Deze laatste worden « zonen » 
genoemd (v. 14 Gr. tekst. Ook in Gal. 3:26; 4:6, 7) Allen zijn
wedergeboren en dus « kinderen Gods », doch de laatste zijn
opgegroeid en ontvangen nu een geest van zoonschap (v. 15 Gr. 
tekst. Ook in Gal. 4:5) Hier was een ingrijpen Gods, want er wordt 
ook gesproken van een « nieuwe schepping » (Gal. 6:15; 2 Kor. 
5:17) Zij zijn « in Christus » (Gall. 3:28), geloven « in » Christus 
(Gal 3:26) De geest woont in hen (Rom. 8:9, 11; 1 Kor. 3:16) en 
zij worden door Hem geleid (Rom. 8:14). Zij zijn niet meer in het 
vlees (Rom. 7:14, 2 Kor. 5:16). Al zijn ze naar de positie ten 
opzichte van de zonde gestorven, naar de wandel moeten ze daar 
nog toe komen. Daarom worden ze nog vermaand in Rom. 6:11; 
8:12 enz. 

Als we de toekomende eeuw beschouwen, komt dit verschil ook 
duidelijk aan het licht. Zowel op aarde als in de hemelen zijn er 
die in Christus geloven. En toch is hun sfeer geheel anders. Israël 
is dan in de « wedergeboorte » en beërft de aarde (Dan. 7:27 enz.) 
Zij worden vergeleken bij het « stof der aarde » in Gen. 17:7, 8 en 
worden « in » Abraham gezegend. Terugziende op de tijd als ze 
nog onder de volken (de « zee ») zijn, worden ze in Hebr. 11:12 
vergeleken bij het zand der zee. Daarentegen heeft men anderen, 
die overeenkomen met de « sterren des hemels » van Gen. 15: 4-6, 
die « met » Abraham gezegend worden, Gal. 3:9, 14 Hier zijn de 
erfgenamen, niet van het Land maar van de wereld, die dus aarde 
en hemel omvat (Rom. 4:13; Gal. 3:29; 4:7). Hier is ook het « 
geestelijk zaad » van Rom. 4:6,7, 11-22 en het hemelse Jeruzalem 
van Heb. 12:22; Gal. 4:21-31. Als men met deze visie de Schrift 
doorleest vindt men nog vele andere verschillen tussen die twee 
sferen, al worden die soms bedekt door een vertaling die niet 
getrouw genoeg de woorden van de Heilige Geest weergeeft. 

De opdracht der 12 Apostelen Israëls is vooral dit volk tot de 
wedergeboorte te brengen, In de toekomende eeuw, in de « 
wedergeboorte » oordelen (leiden) ze dan ook de 12 stammen 
Israëls (Mat. 19:28) Men denke hier aan, als men hun geschriften
leest. Gedurende Handelingen daarentegen spreekt Paulus weinig
over de aardse sfeer en veel over de hemelse. Gedurende die 
periode bestaan dus, zowel als gedurende het Koninkrijk beide 
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sferen tegelijkertijd. Alle mensen worden als zondaars geboren en 
moeten door de wedergeboorte gaan vóór ze tot het zoonschap 
komen. Al is gedurende een zekere tijd de aandacht vooral 
gevestigd op de hemelse sfeer, en kan men van een bedeling der 
rechtvaardigheid en verzoening spreken, toch bestaat de lagere
sfeer daarom niettemin. Als we zeggen: « lagere sfeer », dan 
versta men ons niet verkeerd. De christenen der hemelse sfeer zijn
geen « betere » christenen dan de andere, evenmin als de 
gelovigen in het algemeen geen « betere » mensen zijn dan de 
ongelovigen. Als er een onderscheid is, dan is het niet door hun 
min of meer waarde hebben in zich zelf, want ze waren allen 
zondaren, maar omdat ze door Gods genade verder gekomen zijn.
Ze hebben gebruik gemaakt van wat hen werd aangeboden en wat 
ze door Gods bekwaam making konden aanvaarden. 

Men ziet dus, dat we heel goed een aardse gemeente en een 
hemelse gemeente kunnen onderscheiden. Men ziet ook 
onmiddellijk, dat Pinksteren niets met de hemelse sfeer te doen 
had. In zekere zin behoorden vele O.T.-ische gelovigen, zoals 
Abraham er reeds toe en in die zin begon ze reeds vóór Pinksteren, 
maar ze treedt eerst op de voorgrond, als Paulus er in de loop van 
Handelingen over begint te spreken. De uitstorting des Geestes 
was iets dat aan Israël beloofd was (Jes. 44:2; Ezech. 36:25-27; 
Joël 2:28-32) en die belofte begon toen vervuld te worden in de 9 
eerste hoofdstukken van Handelingen, dus tot ongeveer TIEN jaar
na Pinksteren, is er geen sprake van een gelovige uit de volken. 
Dat de gelovigen der hemelse sfeer ook onder de invloed van de 
Heilige Geest staan, wil nog niet zeggen dat daarom Pinksteren 
hen in het bijzonder betrof. Sommige Pinkstergelovigen konden 
later ook wel tot de hemelse sfeer overgaan, maar dat neemt nog
steeds niet weg, dat Pinksteren zelf een Joods feest was en alleen 
Israël en de aardse sfeer betrof. De verwachting was niet de 
opname, maar de wederkomst van Christus om te zitten op Davids 
troon, zie Hand. 3:19-21 en 2:30, dus tot oprichting van het 
Koninkrijk aan Israël, Hand. 1:7. We gaan echter op dit 
onderscheid tussen deze twee sferen niet verder in. Velen 
beginnen het reeds in te zien. Wel menen we nog iets te moeten 
zeggen over het recht snijden van het Woord. 
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Als er minstens twee groepen gelovigen zijn, dan spreekt het 
ook van zelf, dat al wat tot een dier groepen gericht is, niet 
noodzakelijk ook over die andere groep gaat. Als Paulus zich in 
het bijzonder tot de hemelse groep richt, wil dat dan zeggen, dat 
het overige der Schrift geen waarde meer heeft? Als we de Schrift 
recht snijden, wil dat zeggen, dat we er stukken uitsnijden? Als we 
van sommige delen zeggen, dat ze niet over de hemelse groep
handelen, dan blijven die delen toch nog steeds nodig om tot de 
hemelse groep te leiden, om ons de gehele weg der behoudenis te 
leren, om Gods voornemen te begrijpen enz. « Al de Schrift... is 
nuttig » daar houden we ons juist zeer strikt aan. Maar daarom is 
alles niet tot alle gericht. Zij die Israëls toekomst zien, menen toch 
niet dat het O.T. geheel tot hen gericht is? Dat veel kan toegepast
worden, loochent verder ook niemand, maar die toepassing moet 
dienen om geestelijk verder te komen. 

Daar komt nog iets bij. We moeten steeds Israël van de Volken 
onderscheiden. Wat tot Israël gericht is, kan men zo maar niet 
altijd op anderen toepassen en als we dus Brieven hebben zoals 
Hebreeën, Jakobus, Petrus, Johannes, Judas, Openbaring, die 
Israël betreffen, moet men steeds voorzichtig zijn met de 
toepassing op andere gelovigen. Ook Joden die in Christus 
geloven zijn Christenen en we moeten dus in zekere gevallen
onderscheid maken tussen Christen-Joden en Christenen uit de 
volken. Dat is b.v. het geval met de wet en alle uitwendige
ceremoniën die alleen aan Israël gegeven waren en b.v. gedurende
Handelingen en in het Koninkrijk nog door de Christen-Joden 
moesten gevolgd worden. Ook met alle dingen, die in verband 
staan met hun opdrachten, die ze als priesterlijk volk te 
volbrengen hebben. Daar in onze bedeling, sinds het einde van 
Handelingen, de Joden als zodanig tenzijde gezet zijn, vallen van 
zelf al die Joodse dingen weg, zelfs voor hen, die naar het vlees 
Israëlieten zijn. Toch zijn ook de brieven, handelende over de 
besnijdenis, nuttig voor ons. 
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III.

HET VERSCHIL TUSSEN DE HEMELSE EN OVERHEMELSE 
SFEREN.

Misschien neemt men wel de verdeling tussen de aardse en 
hemelse sfeer aan, maar meent men, dat de Schrift van geen
verdere indeling spreekt. De « gemeente » zou in Handelingen
reeds beginnen en na Handelingen doorgaan. Al wat er dan nieuw 
zou zijn, zijn enkele verdere openbaringen. De gemeente van 
Handelingen zou eenvoudig verder onderwezen en geleid worden. 
Van een nieuwe, afgescheiden groep zou geen sprake zijn. Soms 
zegt men ook, dat Handelingen wel niet van de hogere
openbaringen spreekt, maar dat de Brieven die Paulus in die 
periode schreef, toch ook reeds de positie betreffen waarvan de 
gevangenschapsbrieven spreken. Laat ons zien of we dat 
standpunt kunnen vasthouden. 

Het is een feit, dat reed hemelse sfeer één in Christus was. 
Daaruit meent men te kunnen besluiten dat de eenheid van Efese 
toen reeds bestond. Voor ons is het juist een argument, dat 
aantoont, dat de positie van Efese toen nog onbekend was. 
Volgens Gal. 3:27, 28 was er reeds gedurende Handelingen in 
Christus noch Jood noch Griek. Van geestelijk oogpunt was er 
geen verschil. De gelovige uit de volken stond geheel op gelijke
rang met de gelovige Israëliet en had dezelfde geestelijke
voorrechten. Ze waren door één geest tot één lichaam gedoopt (1 
Kor. 12:13) een eenheid, die de Here toebehoorde. De hogere
Abrahamietische beloften en al wat het O.T. zei van de dingen, die 
boven de aardse sfeer uitgingen, begonnen toen reeds vervuld te 
worden. Wat toen plaats had, was geen verrassing, geen
verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen was in God, want 
het kon, tenminste in kiem of in beeld, reeds in de Schrift 
gevonden worden. Men kan ons hier tegenwerpen dat Paulus in 
die tijd reeds van verborgenheden sprak. Inderdaad, maar het gaat
dan over Israëls verharding (Rom. 11:25), Christus en de 
verzoening (Rom. 16:25), de geestelijke dingen, die door de 
natuurlijke mens niet kunnen verstaan worden (1 Kor. 2:7-16), het 

90



feit, dat bij de opname niet allen zullen ontslapen zijn (1 Kor. 
15:51). Hier is zeker wel een ruimere omschrijving, een diepere 
inleiding, maar geen nieuwe positie geopenbaard. Galaten 3:29 
zegt dan ook duidelijk, dat die van Christus zijn, Abrahams zaad
en erfgenamen zijn. Rom. 4 spreekt van het wandelen in de 
voetstappen van het geloof van Abraham, dat hij had in de 
voorhuid. Hier loopt Paulus dus terug op een voor-israëlietische 
periode en op een positie die niet verborgen is. Ze waren 
gegroepeerd om Abraham als geestelijk vader. De verdere 
openbaring was nu, dat ze daartoe eerst kwamen door Christus. In 
dit opzicht is er een voortschrijding. In kiem is dit vervat in Gen. 
15:6 « Abraham geloofde in de Here » en Deze is de latere 
Christus.

Als we nu tot de gevangenschapsbrieven (Ef. Fil. Kol. 2 Tim.) 
komen, geschreven na Handelingen, worden we onmiddellijk
getroffen door allerlei nieuwe dingen en woorden. Zo b.v.: 

Ef. 1:3 Gezegend met alle geestelijke zegening in Christus 
Ef. 2:16 Volmaakte verzoening (apokatallassoo) 
Ef. 1:7 Volmaakte verlossing (apolutroosis) 
Kol. 2:10 In Hem volmaakt 
Ef. 1:3; 2:6; 6:11-17; Fil. 3:17-20 In de overhemelse 
Kol. 3:3 Christus ons leven, verborgen in God. 
Ef. 3:6 Samen-lichaam (sussooma) 
Fil. 3:11 Uitopstanding (exananstatis) 
En zo meer. 

Het gaat hier over de GROTE verborgenheid (Ef. 5:32), die 
vanaf alle eeuwen en geslachten verborgen was IN GOD (Ef. 3:9), 
maar NU bekend gemaakt is (Kol. 1:26) ¹. Het gaat over
ONNASPEURLIJKE rijkdommen (Ef. 3:8), die dus niet in het 
O.T. gevonden worden. 

Gedurende Handelingen waren er reeds van Israël en van de 

1 Men lette er op, dat het Grieks niet « geopenbaard » heeft in Kol. 1:26. Het is « bekend
gemaakt ». Een openbaring betreffende goddelijke dingen, komt rechtstreeks van God. Het
bekend maken geschiedde « nu » d.i. na Handelingen, door Paulus aan de heiligen. « 
Vanaf » in Ef. 3:9 betekent: gehouden buiten de aionen en geslachten die vooraf gingen.
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volken die in Christus een eenheid vormden, al waren ze in zekere 
opzichten naar het vlees gescheiden. Ze bleven nog steeds Jood of 
Heiden . Nu is er een hogere eenheid. De gemeenschap met 
Christus gaat over tot een vereenzelviging met Hem. Uit de 
nieuwe schepping wordt nu een nieuwe mens geschapen, volledig
verzoend tot God (Ef. 2:15, 16, apokatallassoo, dat is niet het 
aannemen der vroegere verzoening, katallassoo, maar het 
aanbieden van een verzoening, die verder reikt en volkomen is). 
Deze positie is boven de vroegere, zoals het God alles in allen 
boven de laatste aioon verheven is. De vroegere eenheid had deel 
aan de beloften in Abraham, nu zijn de volken (waaronder Israël, 
dat niet meer als afgezonderd volk in aanmerking komt) samen-
erfgenamen, samenlichaam en samen-deelgenooten Zijner belofte 
IN CHRISTUS (Ef. 3:6). De vroegere gemeenschap gig tot het 
sterven met Hem, die tegenwoordige reikt tot het mede-levend 
maken, medeopwekken en mede-zetten in de overhemelse (Ef. 
2:5,6).

De nieuwe mens die nu geschapen is, is een lichaam, waarvan 
Christus het Hoofd is (Ef. 1:22, 23; 2:15, 16). Niet een lichaam dat 
Hem, te midden der nieuwe schepping, slechts toebehoort, zoals in 
1 Kor. 12:27 (waar « het » niet in de grondtekst staat) en dat, 
inbegrepen het hoofd, uit gelovigen bestaat (1 Kor. 12:21). Hier 
heeft men niet eenvoudig een « gemeente Gods », maar een 
gemeente « welke Zijn lichaam is, en de vervulling (volheid of 
aanvulling) Desgenen, Die alles in allen vervult » (Ef. 1:23). Hier 
is een volmaaktheid in Hem (Kol. 2:10), een voortekining van de 
finale toestand: God alles in allen. Het is niet meer het kindschap 
of het zoonschap, maar een volwassen man zijn, « de mate van de 
grootte der volheid van Christus » (Ef. 4:13). Evenals er een 
verschil van positie en sfeer is tussen kind en zoon is er die tussen 
zoon en volwassen man. Allen moesten nu ook in de wandel tot 
een volwassen man komen. Men ziet dus, dat het niet gaat over 
een inlijven der volken bij Israël, want dit volk bestaat niet meer 
als zodanig. Het is niet het inenten op de Joodse olijfboom. Het 
gaat niet over het gelijkstellen van beide op geestelijk gebied,
want dat bestond reeds vroeger en was uitwerking der beloften aan 
Abraham.
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Het is niet te verwonderen, dat Paulus zegt, dat hij met deze 
openbaring Gods Woord « vervulde » (of: voleindigde, aanvulde) 
(Kol. 1:25). Aan hem alleen was dat rentmeesterschap 
toevertrouwd, aan hem alleen was die verborgenheid geopenbaard
(Ef/ 3:33), in geen der andere Brieven lezen we iets over deze 
grote verborgenheid. Deze is niet dat de gemeente de Bruid is, 
maar betreft het een lichaam zijn met Christus. 

In « De Weg der Behoudenis » spraken we over verschillende 
behoudenissen, die nauw verwant zijn met verschillende 
opstandingen. Ook hier ziet men weer het onderscheid tussen de 
hemelse en overhemelse groepen. De eerste heeft deel aan de 
opname van 1 Thes. 4 en 1 Kor. 15, na de grote verdrukking,
terwijl die van de tweede reeds eerder kunnen opstaan en dan ook 
met Christus verschijnen (Kol. 3:4) als Hij tot de wolken 
nederdaalt en de hemelse groep Hem tegemoet gaat. Het Lichaam 
heeft een vroegere opstanding, de « uitopstanding uit de doden » 
van Fil. 3:11 (Gr. tekst). Zo kunnen de leden reeds spoedig met 
Christus zijn, wat zeer verre het beste is (Fil. 1:23) Zij worden 
gelijkvormig aan het heerlijk lichaam van Christus (Fil. 3:21), 
terwijl de anderen slechts aan het beeld van de zoon gelijkvormig
worden (Rom. 8:29), d.i. een lichaam krijgen zoals Hij had tussen 
Zijn opstanding en hemelvaart. Het tegenwoordige gaat hier nog
verre boven uit, en is het lichaam Zijner heerlijkheid, grondtekst
Fil. 3:21. 

We hebben reeds de teksten vermeld, die spreken van het zijn in 
de overhemelse. Waar zijn die overhemelse? Ef. 1:20, 21 zegt
duidelijk, dat het aan Gods rechterhand is, « verre boven (of: over 
boven) alle overheid enz. » Dat is niet in de hemelen, maar erop of 
er over, d.i. in de sfeer, die zich over de hemelen uitstrekt: het op-
of boven-hemelse, zoals het Grieks het zegt in Ef. 1:3, 20; 2:6; 
3:10; 6:12. In al deze teksten gaat het uitdrukkelijk over iets dat 
daar is, terwijl in andere, waar « epouranios » gebruikt is, het de 
oorsprong of aard kan aanduiden. Reeds in de Hebreeuwse 
Schriften zien we, dat Gods heerlijkheid boven de hemelen is, Ps. 
113:4. Zelfs de hemel der hemelen kan God niet « begrijpen » d.i. 
God kan er niet wonen (1 Kon. 8:27). De Griekse Schriften 
zeggen dan ook, dat Christus is opgevaren boven al de hemelen, 
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Ef. 4:10. Hij is hoger dan de hemelen, Heb. 7:26, want Hij is de 
hemelen doorgegaan, Heb. 4:14. De leder der gemeente der 
verborgenheid worden daar medegezet in Christus, Ef. 2:6. Uit dit 
alles blijkt, dat de overhemelse een bijzondere plaats is, over 
boven alles, aan de rechterhand Gods. Hier hebben we dus niet 
een openbaring van bijkomstige dingen, maar een andere positie 
dan die waarvan de Schrift vóór Handelingen sprak n.l. de 
hemelse. De vroegere sfeer wordt niet nader toegelicht, maar een 
nieuwe sfeer wordt geopend. Nergens leert het O.T., dat aan 
Abraham die plaats beschoren is. Deze kon eerst toegekend
worden (uit genade) nadat Christus daar Zelf had plaats genomen.

De positie, in Efese bekend gemaakt, verwarren met die van 
Rom. Cor. Thes., komt overeen met het verwarren van de toestand 
als God alles in allen is met die van de laatste aioon: de nieuwe 
schepping. Als sommigen zeggen, dat we toch geen duidelijk en 
overtuigend bewijs hebben, dat er van een afzonderlijke sfeer 
gesproken wordt, dan antwoorden we, dat het een zaak van geloof
is. Aan de ongelovige kan men nooit absoluut bewijzen, dat God 
bestaat, aan een « kind » van God dat er iets hogers is. Al schijnt
Israëls herstel nog zo duidelijk in de Schrift te staan, toch is dat 
voor velen nog geen bewijs. God dwingt niet iets aan te nemen als 
door een mathematische formule Hij geeft slechts al wat nodig is 
om die dingen te geloven. Zo maakt Hij het mogelijk de gehele
weg der behoudenis in vrijheid te doorlopen. 

Men mene ook weer niet dat we hen, die tot die hogere sfeer 
behoren aanzien als « betere christenen ». Ook hier is alles 
genade, niets uit onze eigen waarde. Er is echter menigerlei
genade. De ene verschilt van de andere. Wie dus van genade
spreekt, moet deze onderscheiden. 

De vraag is gesteld geworden of alle gelovigen van onze tijd
niet tot die gemeente der verborgenheid behoren. Als men 
rekening houdt met het vorige, is het antwoord gemakkelijk. Het 
volwassen-man zijn ligt op het einde van de weg der behoudenis. 
Al is de eindpositie nu geopenbaard, daarom behoort ieder 
gelovige er nog niet toe en vervalt het begin en het midden van die 
weg nog niet. Alle mensen worden als zondaars geboren en willen 
ze tot de volledige gemeenschap met God komen, dan moeten ze 
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door de wedergeboorte en het zoonschap gaan. Velen blijven
ongelovig of blijven achter in de twee eerste sferen. In onze tijd
zijn alle sferen dus vertegenwoordigd, al is het strikt genomen,
Gods verlangen niet, dat men in de lagere te doorlopen sferen 
achterblijft, dus in een positie uit vroeger bedeling blijft staan. 
Paulus had na Hand. een nieuw rentmeesterschap ontvangen en het 
is nu de bedeling der verborgenheid, omdat de bovenhemelse sfeer
nu op de voorgrond geschoven is. Zij die er niet toe komen, 
worden daarom niet van God verlaten en het is dus door Zijn
lankmoedigheid, dat de andere sferen ook nu in zekere zin 
doorgaan, al is het niet Zijn verlangen dat men achterblijft. Had het 
schepsel van Zijn genade ten volle gebruik gemaakt, dan zou er
geen hele reeks aionen nodig geweest zijn om tot de volmaakte 
toestand te komen. De weg der behoudenis wordt niet op 
mechanische wijze doorlopen alsof we slechts poppen waren. In 
elke positie verlangt God, dat we naar Zijn wil zullen wandelen. 
Doen we dat niet, dan plaatst God ons niet in een hogere positie, 
want Hij dwingt niet en kan ook de verloochening Zijner genade
en onze eigenwillige wandel niet aanmoedigen. We leggen er
echter ook de nadruk op, dat we daarom de hogere positie niet 
verdienen op grond van eigenmachtige werken. Men zie hierover « 
De Weg der Behoudenis ». Steeds moet de mens dus aannemen 
wat hem in genade door God aangeboden wordt en doen wat God
hem mogelijk heeft gemaakt. Dan kan God ook ingrijpen en in een 
hogere positie plaatsen. 

Al is er dan een nieuwe bedeling, daarom behoren alle mensen 
nog niet tot wat die bedeling aanbiedt. Zo zullen ook in de 
toekomende eeuw, die der wedergeboorte, alle mensen niet van 
zelf wedergeboren zijn. Steeds is er geloof en bekering nodig en 
dat hangt ten dele van de mens af, want hij blijft steeds vrij God
genade niet te aanvaarden. De uitwendige omstandigheden
veranderen de inwendige mens niet. Er moet iets in die mens zelf
geschieden, naar de mogelijkheid, die hem van God gegeven is. 
Om tot het zoonschap te komen, moet men « der zonder gestorven
» zijn, Rom. 6:2. Om tot het volwassen-man zijn te komen, moet 
men « der zonden dood » zijn, Ef. 2:1,5 en Kol 2:1 ¹. 

1 Volgens de Gr. tekst. Zie « De Weg der Behoudenis »

95



Hier is niet alleen de oude mens gekruisigd, zoals in Rom. 6:6, 
maar hij moet afgelegd worden (Ef. 4:22). Ook hier moet weer 
hun wandel met hun positie overeenstemmen. Ze worden dan ook 
in hoofdstuk 5 vermaand als kinderen des lichts te wandelen. Zij
waaraan Paulus het woord richt, worden « getrouwen » genoemd 
(Ef. 1:1; Kol 1:2 St. V.: « gelovigen »). Zij verlaten Paulus niet, 
doch horen hem, zoals de « kinderen » Johannes hoorden (1 Joh. 
4:6). Al is alles nu geopenbaard, daarom begrijpen allen het nog
niet, want er zijn « verlichte ogen uw verstands » nodig om te 
weten welke zij de hoop Zijner roeping en welke de rijkdommen 
zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Zie verder Ef. 
1:17-23. Ze moeten bewust worden van hun positie. 

Men ziet uit dit alles ook hoe ongerijmd het verwijt is dat we 
slechts een paar brieven overhouden van de Schrift en dat we het 
overige aan de gelovigen ontroven. Wat we trachten te doen, is de 
satanische warboel te ontwarren en te onderscheiden wat over de 
verschillende groepen handelt. Al zeggen we dan, dat de 
gevangenschapsbrieven alleen tot de gemeente der verborgenheid
gericht zijn, dan verwerpen we daarom het overige niet. Andere 
delen zijn aan andere groepen gericht en alles blijft steeds nuttig
voor allen. Het dient mede ter herhaling van wat God voor hen 
deed ter scherper aftekening van hun positie en ter controle hoever 
ze gevorderd zijn. Waar men zich ook bevindt op de weg der 
behoudenis, steeds heeft God voor ons een daaraan aangepaste
boodschap. Het overige hadden we in het bijzonder vroeger nodig
of zal later duidelijk tot ons spreken om ons verder te helpen. 
Alleen het recht snijden bewaart voor afval, ongeloof en kritiek. 

Het is ten slotte ook duidelijk, dat de gemeente der 
verborgenheid niet met Pinksteren of in enig ander deel van 
Handelingen begint. Ze bestond in Gods voornemen vóór de 
eeuwen, doch het eigenlijke begin, in de tijd, kan men eerst 
rekenen van af het ogenblik dat Paulus de verborgenheid aan de 
anderen had doen kennen. Met Pinksteren waren er, die in 
Christus gingen geloven en aldus blijk gaven wedergeboren te 
zijn. Later gingen ze misschien over tot de hemelse sfeer onder 
Paulus' prediking, om dan te komen tot de overhemelse na Hand. 
Zo zijn ze dan, evenals Paulus, van heerlijkheid tot heerlijkheid
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gegaan.
In de onderstaande tabel hebben we enige dingen samengevat,

die duidelijk het contrast tussen de sferen kunnen doen uitkomen. 
Wij verwijzen voor meer uitvoerige toelichtingen naar onze 
overige uitgaven. 

AARDSE SFEER HEMELSE SFEER OVERHEMELSE SFEER

Wedergeboorte Nieuwe schepping Nieuwe mens
Kind van God (slaaf) zoon van God (vrij) Volwassen man
Vernieuwing van 
gemoed

Oude mens gekruisigd Oude mens uitgedaan

Onder de zonden Der zonde dood Der zonde dood
In Abraham gezegend Met Abraham gezegend Belofte in Christus
Stof der aarde Sterren des hemels In de overhemelse
Vergeving van zonden Rechtvaardigheid Kwijtschelding, volle 

vergeving
Bedekking Verzoening Volle verzoening
Opstanding ten laatste 
dage

Opname de Here 
tegemoet

Uitopstanding,
verschijning met Hem

Aards Jeruzalem Hemels Jeruzalem Burgerschap in overh.
Beërven de aarde Beërven de wereld Erfenis der heiligen in 

het licht
Aards eeuwig leven Hemels eeuwig leven Christus hun leven
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IV.

BESLUIT.

Uit de Schriften kan men alles afleiden wat men wil, als men de 
teksten maar losweg uitkiest, uit hun verband rukt en naast elkaar 
plaatst. Tot het uiterste gedreven, komt men dan tot zoiets: 

Mat. 7:5 « En heengaande verworgde zichzelven ».
Luk. 10:37 « Doe gij desgelijks ».
Men kan er ook de grootste tegenspraken in vinden als men het 

Woord niet recht snijdt. Zo b.v.: 
Mat. 10:5 « Gij zult niet heengaan op den weg der Heidenen ».
Mat. 28:19 « Gaat dan henen, onderwijst al de volken ».
We menen, dat onze « schets » op vaste gronden staat en onze 

gevolgtrekkingen ook gewoonlijk juist, zijn, omdat we zo goed
mogelijk het Woord der waarheid recht gesneden hebben. En dat 
in allerlei opzichten. We hebben b.v.: de letterkundige verdelingen
der Schrift in acht genomen, onderscheiden over wie een bepaald 
deel handelt, de aionen en bedelingen onderscheiden, de juiste
betekenis der geïnspireerde woorden trachten te begrijpen,
rekening gehouden met de spraakfiguren, doch overigens letterlijk
genomen wat God zegt, onderscheiden tussen uitleggingen en 
toepassing. Ook op grond van onderzoek van anderen hebben we 
aldus een hele reeks vaste gegevens gehad, die we tot een 
harmonieus geheel konden samenvoegen. Door een en ander komt 
dan nagenoeg de gehele Schrift tot zijn volle recht en blijkt, dat de 
heerlijkheid van Gods genade nog groter is dan men dikwijls
meent. Delen van Gods Woord, die voor meerdere uitlegging
vatbaar zijn, krijgen dan een meer bepaalde betekenis. Deze vloeit 
voort uit de andere delen der Schrift, waarmee de onzekere blijken
in verband te staan. Het is dan geen willekeurige uitlegging. 

We menen daarom echter niet, dat onze voorstelling nu in alle 
punten de zuivere waarheid is. We willen niet doen zoals de 
meeste: een « schets » tot vaste leer maken. We nodigen allen uit 
onze « schets » te verbeteren. Maar om dit te doen, is er ernstig
onderzoek nodig en grondige kennisname van hetgeen we er over 
schreven. Het is verloren moeite als men een andere schets als 
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grondslag nemende, gaat aantonen dat de onze daar niet mee 
overeenstemt. Men moet elke schets in zijn geheel nemen en dan 
rechtstreeks aan de Schriften toetsen, niet een deel van een schets 
met een deel van een andere. 

Vindt men dit alles te moeilijk, dan vragen we welke andere 
oplossing of werkwijze men heeft. Er is wel die van Rome: de 
Kerk en de overlevering, die men maar slaafs moet volgen. Als de 
basis van dit stelsel maar niet steunde op de afval weg van Paulus 
en het stellen van de « kerk » in plaats van Israël. En wil men de 
Schrift alleen, dan zij men consequent en steune weer niet geheel
op een leer. We erkennen, dat de toestand een moeilijke is. Maar 
ook dit past in onze « schets »: want we bevinden ons nu in een 
boze eeuw, waarvan Satan de god is. We zijn niet in het 
Koninkrijk, zoals velen menen. De gehele wereld ligt nu nog in 
den boze (1 Joh. 5:19) en we bevinden ons dus op vijandelijk
terrein. Daarbij zwijgt God in de zin, dat er nu geen openbare, 
zichtbare tussenkomst van Hem is. Toch is er een uitweg: de 
Schrift onderzoeken in Gods kracht. Men moet met het 
eenvoudige beginnen en zich oefenen.Men kan in veel door 
anderen geholpen worden, zonder ze als onfeilbaar aan te zien. Hij
die de waarheid lief heeft, zal door God verlicht worden en juist
tot die mate van waarheid komen, die met zijn oprecht verlangen
overeenstemt. We hebben nu de gelegenheid in het zuivere geloof
God te verheerlijken, zoals dat niet meer mogelijk zal zijn in 
tijden wanneer er een zichtbare gemeente op aarde is, die de weg
wijst en waar een openbaar ingrijpen van God de regel is. 

Misschien werpt men ons tegen, dat we de mensen alle 
zekerheid ontnemen en er maar een « schets » voor in de plaats 
geven, iets onzekers, waarvan we zelf bekennen, dat het niet de 
volle waarheid is. Men moet echter ook hier de dingen niet 
vermengen, doch onderscheid maken tussen de vaste punten 
waarop de schets rust en de schets zelf. Al wordt ook de schets 
gewijzigd, die punten blijven. Hoe méér men zelfstandig
onderzoekt, in Gods kracht, hoe meer vaste punten men krijgt en 
hoe juister de schets getekend kan worden. Een ongelovige heeft 
aan niets houvast. Een wedergeborene is volkomen zeker dat God 
« is », al kan hij zich daar omheen nog zo veel verkeerde 
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voorstellingen maken. Een « zoon » twijfelt er niet aan, dat 
Christus voor hem gestorven is en heeft nog menig ander vast 
steunpunt, dat door niets beïnvloed wordt. Er kunnen wel 
ogenblikken van twijfel zijn, maar ten slotte is zijn geloof in die 
dingen onverstoorbaar. Bij de volwassenen zijn er nog méér vaste 
punten, al kan de schets, die ze verenigt, nog veranderen. Men ziet 
dus het belang steeds onze gedachten aan de Schrift te toetsen en 
uit te zuiveren. Sommige dingen, die ons misschien schijnbaar tot 
veel zegen geweest zijn, vallen dan misschien wel weg, maar het 
zijn juist de minst schriftuurlijke, terwijl de ware steunpunten in 
aantal toenemen. Al geeft men een « schets » als waarheid, later 
blijkt ze toch gebrekkig en kan dan een schijnreden geven voor 
ongeloof en kritiek. 

Hen, die niet inzien dat men zich zoveel moeite moet geven om 
de dingen « uit te pluizen » en die tevreden zijn met een « 
eenvoudig » evangelie, verwijzen we vooreerst naar de Schrift, die 
ons steeds uitnodigt zelf te onderzoeken en juist zoveel dingen
geeft, die niet « eenvoudig » zijn. Zijn die misschien overbodig?
Vervolgens naar de geschiedenis, die aantoont, dat alle ongeloof,
kritiek, antichristelijke stroomingen en veel maatschappelijk
kwaad voortvloeien uit stelsels, die niet naar de Schrift zijn of het 
Woord niet recht snijden en toch de mensen opgedrongen werden. 
Dan wijzen we er op, dat men zonder eigen overtuiging nooit weet 
hoe te handelen en Gods wil te doen. Eindelijk verlieze men ook 
niet uit het oog, hoe groot onze verantwoordelijkheid is, als we 
anderen willen helpen met een goede boodschap. We weten dat 
we het WOORD moeten prediken en tijdig en ontijdig moeten 
aanhouden (2 Tim. 4:2). We moeten ieder mens vermanen en 
leren in de WIJSHEID (Kol. 1:28). Maar hoe kunnen we dat doen 
als we zelf niet weten wat het Woord zegt en wat die wijsheid is? 
Het is niet voldoende om er maar losweg op in te gaan, want dan 
heeft men wel een ijver tot God, maar niet met verstand. Ieder 
moet hier naar zijn eigen gaven en omstandigheden handelen. We 
erkennen, dat er in de spontane getuigenis van een « eenvoudige » 
man veel waarde kan liggen, maar hij die zich gedrongen voelt 
niet alleen te getuigen, maar anderen te onderwijzen, moet eerst 
zelf onderwezen zijn en een eigen opinie hebben, die met de 

100



Schrift overeenstemt. Al naar de omstandigheden zal hij « melk » 
of « vaste spijze » moeten geven, maar steeds moet dat geestelijk
voedsel zuiver, d.i. Schriftuurlijk, zijn. Alleen wat uit des Heeren 
mond is uitgegaan, doet leven (Deut. 8:3). De gevolgen van slecht 
voedsel kunnen zeer ernstig zijn, al worden ze soms eerst na een 
lange tijd gezien. Men rekene er ook mee, dat men zich kan 
vergissen in de dingen, die men als de meest eenvoudige aanziet 
en waarvoor dus niet veel onderzoek nodig schijnt te zijn. We 
geven hiervan een enkel voorbeeld. 

Velen willen « zielen » redden en verkondigen daartoe « 
Christus en Dien gekruisigd ». Zij spreken dan noodzakelijk van 
de « dingen, die des Geestes Gods zijn » en vergeten, dat een 
natuurlijke mens die dingen niet kan begrijpen (1 Kor. 2:14). Om 
te geloven, dat Jezus is de Christus, moet men reeds wedergeboren
zijn (zie 1 Joh. 5:1 dat volgens het Gr. zegt: Een iegelijk, die 
gelovende is, dat Jezus is de Christus, is geboren geworden uit 
God. Het laatste werkwoord is in een voltooide tijd). Als er vrucht 
op hun prediking komt, dan zijn het in het bijzonder zij, die reeds 
wedergeboren zijn, die nu van hun positie bewust worden en 
openlijk de Heere willen belijden. Ze hebben dus eigenlijk
niemand gered, doch de reeds geredden tot bewustheid gebracht
van wat God reeds in hen deed, ze verder geholpen op de weg der 
behoudenis en alzo God verheerlijkt. De uitslag is zeer goed, maar 
stemt niet overeen met hun bedoeling en de uitslag ware 
misschien beter geweest, als ze duidelijk hadden ingezien wat ze 
deden. Zien ze het « redden van zielen » aan als het meest 
belangrijke werk, dan hebben ze zulk werk niet verricht. Want het 
eigenlijke redden is voor hen het tot de wedergeboorte brengen.
En dat deden ze juist niet. Dan hadden ze in-God-ongelovigen
moeten wijzen op de wonderen der schepping om ze alzo wellicht 
te brengen tot geloof, bekering en verheerlijking van God. Want 
dit moet aanwezig zijn vóór ze tot de wedergeboorte komen. 

Ziet men ook niet te dikwijls op schijnbare resultaten als een 
goedkeuring van God? De tegenwoordige bedeling is echter juist
gekenschetst door de afwezigheid van een openbare werking
Gods. Ons eenig richtsnoer moet zijn: Gods Woord, recht 
gesneden. Als we dat verkondigen, zorgt Hij voor het overige, hoe 
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weinig zichtbare resultaten men ook moge zien. Het gaat ten slotte 
ook niet over ons en onze zegen, maar in de eerste plaats over 
Hem en Zijn verheerlijking. Het is een feit, dat nagenoeg niemand 
op stoffelijke en geestelijke steun kan rekenen als er geen
zichtbare « zegen » op zijn werk rust. Ook niet als hij de principes 
van het Protestantisme logisch wil doorvoeren en een eigen
overtuiging wil hebben. Er moeten « resultaten » bekomen worden 
en men moet met de massa meegaan. Het schijnt wel alsof hij, die 
onafhankelijk wil denken en spreken, in zijn eigen stoffelijke
behoeften moet voorzien. Zo deed oak Paulus, die door allen 
verlaten werd, omdat hij geen succes had en van nieuwe dingen
sprak.

We herinneren er tenslotte aan, dat we andere stelsels niet 
willen afbreken. Alles heeft ten slotte zijn nut, al is het niet naar 
Gods verlangen. Maar al zijn ze misschien een middel, ze mogen
geen doel worden en niemand mag er in blijven staan. We willen 
ze dus niet afbreken, maar op een meer volledige en juistere schets 
wijzen. Laat ons de waarheid vasthouden in liefde om de 
heerlijkheid Zijner genade te prijzen, elk naar zijn vermogen en 
naar de wijze waarop God hem wil leiden. 
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VOORWOORD.

Over de « verborgenheid des evangelies » en wat daarmee 
samenhangt, heerst bij velen onzekerheid, bij anderen twijfel. Nog
anderen bestrijden enkele dingen zoals de uitopstanding. Dit alles 
is niet onverklaarbaar. Hoe geestelijker een zaak is, des te 
moeilijker valt ze te zien en te bezien. In dit geschrift willen we 
enkele punten behandelen waarover moeilijkheid is ontstaan of die 
bestreden worden. Ze zijn de volgende: 

1° Wat is de verborgenheid. 
2° Wat betekent: de op- of overhemelse. 
3° Wie zijn de « wij )1 en de « gij » van Ef. 1-3. 
4° Wanneer heeft de opname plaats. 
5° Wat is Zijn dood gelijkvormig worden. 
6° Vanwaar en waartoe het jagen van Paulus. 
7° Wat is de geestelijke achtergrond. 
8° De 3 sferen. 

Men beschouwe dit geschrift als een aanvulling en uitbreiding
van de reeks: « Om en over de verborgenheid » I-IV. We kunnen 
niemand de roeping naar Gods eigen voornemen en genade geven,
wel trachten de leer aangaande het Lichaam van Christus te 
verduidelijken en oprijzende moeilijkheden zoveel mogelijk uit de 
weg te ruimen. Wie de verborgenheid werkelijk ziet, kan haar niet 
kwijt, wie ze niet ziet, kan er door blote studie niet inkomen. 

Wat we reeds in D1. I nr I van « Uit de Schriften » schreven, 
blijkt uit te komen: Velen zullen de verborgenheid tegenstaan of 
bestrijden. Dat kan niet anders. In dit geschrift willen we de 
mening der bestrijders weergeven en, door ze te weerleggen, de 
moeilijkheden voor anderen trachten te ondervangen. Paulus 
vroeg om de voorbede om opening te verkrijgen de verborgenheid
des evangelies bekend te mogen maken. Hoeveel te meer is dat 
voor ons nodig die zijn medenavolgers wensen te zijn. Waar zich 
voor ons de gelegenheid voordoet er over te spreken, hopen we 
het in zulke bewoordingen te doen, dat de verheven roeping Gods 
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die in de verborgenheid tot ons komt, duidelijk in het licht gesteld
mag worden, opdat men zo moge komen tot volle kennis der 
verborgenheid van God en de Vader en van Christus. 

Als er bij de lezers nog vragen opkomen die in dit geschrift niet 
of niet voldoende beantwoord worden, verzoeken wij hen die ons 
mee te delen. We zullen ze dan, indien dienstig, verder 
behandelen.
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I.

WAT IS DE VERBORGENHEID 

LICHAAM OF SAMENLICHAAM? Over de vraag: Wat is de 
Verborgenheid heerst geen overeenstemmende mening. Er is 
tweeërlei opinie. Volgens ons is ze dit: de Gemeente die Zijn
(Christus) Lichaam is, is pas begonnen gevormd te worden nadat 
Paulus in Rome daar de openbaring van had ontvangen. Volgens
een andere ons bestrijdende richting is ze wat anders. Deze leert 
dit: « De verborgenheid aller eeuwen is, volgens Ef. 3:5 en 6, dat 
de Heidenen zijn samenerfgenamen en samenlichaam en 
samendeelgenoten Zijner belofte in Christus door het evangelie
waarvan Paulus een dienaar geworden is. Dit is de verborgenheid.
Dat staat er zo duidelijk, dat er niets anders in gelezen kan 
worden. Wie hieruit wil lezen, dat de Gemeente die het Lichaam 
is, de verhorgenheid is, fantaseert wat. In Ef. 1:22 en 23 wordt die 
verborgenheid geen verborgenheid genoemd. Bovendien wordt de 
Gemeente die het Lichaam is, niet onderscheiden van een andere 
gemeente die Zijn Lichaam niet is, maar de Gemeente Gods. 
Paulus spreekt in vers 22 van de gemeente en zegt van deze 
gemeente in vers 23, dat ze Zijn Lichaam is. Precies zo zegt hij in 
1 Tim. 3:15 van de Gemeente des levenden Gods, dat ze een pilaar 
en vastigheid der waarheid is en het Huis van God. Zullen we nu 
leren, dat Paulus in Tim. nog weer over een andere gemeente
spreekt die een pilaar is? Het is dezelfde gemeente, in karakter 
gewijzigd aan welke telkens verschillende namen gegeven worden 
om haar verhouding tot God en tot Christus uit te drukken. » 

Verder zegt men: 
« De openbaring ons in Efese gegeven die verborgen was in 

God, betrof niet het bestaan van het Lichaam van Christus, maar 
het samenzijn in die gemeente van Jood en Heiden. Tot dusver 
waren de Heidenen in de Gemeente de geestelijke goederen van 
de Jeruzalemsche heiligen deelachtig geweest (Rom. 15:26 en 27). 
Nu hield in de gemeente dat onderscheid van Jood en Heiden op 
en waren ze samen-erfgenamen, samen lichaam, samen 
deelgenoten. Dit is de openbaring die verborgen was in God. En 
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waar die openbaring dus niet gaat over het bestaan van het 
Lichaam van Christus, kan het Lichaam van Korinthe wel het 
Lichaam van Efeze zijn. » 

Wat we hierop te antwoorden hebben? Dit: Men leest niet. Ef. 
3:5 en 6 spreekt niet over een samen erfgenamen (beter: 
samenbezitnemers), samenlichaam en samendeelgenooten zijn
met de Joden. maar: van Zijn belofte in Christus door middel van 
het evangelie waarvan Paulus een dienaar geworden is. Hiermee 
vervalt al het andere dat aangevoerd wordt. Men meent, dat de 
verborgenheid is, dat de Heiden op een lijn gesteld wordt met de 
Jood. Men wil de achterstand die er tussen de Jood en de Heiden 
in de Handelingentijd heet te zijn, bewijzen door te zeggen, dat de 
Heiden niet in de tempel mocht komen. Men wijst daarbij op 
Trofimus (Hand. 21). In de verborgenheid wordt dit dan 
opgeheven. We kunnen niet anders zeggen, dat dit een armelijke
verborgenheid is. Is dat dan in God verborgen geweest? Zo ja, dan 
heeft God voor de tijden der eeuwen geen mensheid gezien, maar 
toen reeds Jood en Heiden, een verdeling in Jood en Heiden, 
waarbij de Jood, omdat Christus besneden zou worden en de 
zaligheid uit de Joden is, de voorrang verkreeg. Dat zou moeten 
uitlopen op een gedeelde mensheid in de voleinding, want als de 
Jood toen reeds een voorrang had in Gods raad, blijft hij deze 
behouden en is er geen sprake van volle verzoening. We zullen 
een en ander nagaan. 

JOODSE VOORRANG IN GOD? Ef. 3:9 zegt uitdrukkelijk, dat 
de bedeling der verborgenheid vanaf de aionen verborgen geweest
is in God. Indien de bedeling der verborgenheid tot inhoud heeft, 
dat de Heiden op een lijn gesteld wordt met de Jood, wil dat dus 
zeggen, dat God van voor de aionen Jood en Heiden zag en geen
ongedeelde mensheid. Waar alles in Christus geschapen is, Col. 
1:16 (grondtekst) wil dat zeggen, dat er toen reeds in Christus was 
« Jood » en « Griek ». Maar Paulus zegt reeds in Gal. 3:28 dat in 
Christus is noch Jood noch Griek. Daarom kan de bedeling der 
verborgenheid niet inhouden, dat in Christus waarin geen Jood 
noch Griek is, de Jood een voorrang heeft en de Heiden de tweede 
is. Als dit in Christus ligt, dan wordt dit ook niet opgeheven in de 
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bedeling der verborgenheid, want dan kan al het andere in Hem 
liggend, ook wel opgeheven worden. 

De bedeling der verborgenheid lag in God verborgen. Haar 
inhoud is niet, dat de Heiden op één trap komt met de Jood. 
Waarom dit nu verborgen moest zijn in God, is niet wèl in te zien 
en heeft geen zin. Het wordt reeds weerlegd door Rom. 4. Paulus 
vraagt hoe Abraham gerechtvaardigd is: als besnedene, dus als 
Jood of als onbesnedene, als « Heiden » dus. 

Niet als Jood maar als « Griek », d.i. onbesnedene. Hij is de 
vader van allen in de Voorhuid die geloven en van allen in de 
Besnijdenis mits zij het geloof hebben, niet van de Besnijdenis,
maar van Abraham in de Voorhuid zijnde, vs. 11, 12. In Rom. 4 
wordt de Joodse voorrang met een pennestreek weggenomen. Hoe 
zou het dan een verborgenheid in God zijn, dat Jood en Heiden op 
een lijn gesteld worden als dit reeds voorafgeschaduwd is in de 
Schrift?

Volgens een Amerikaansche bestrijder heeft de Jood een 
voorrang in Christus, omdat Deze een Jood was in het vlees. We 
moeten hiertegen ten sterkste opkomen. Indien de Jood in Christus 
een voorrang heeft, dan is deze er steeds geweest, dan is er hij
God aanneming des persoons, dan is het kruis verijdeld. Want het 
kruis rekent af met het vlees en alle vleeselijke onderscheidingen.
Christus is tot zonde gemaakt. Daarmee eindigde Zijn Jood-zijn in 
het vlees. Bij Zijn opstanding is Hij de nieuwe mens waarin noch 
Jood noch Griek is, geen man of vrouw, geen dienstbare of vrije.
In Christus heeft geen enkele nationaliteit eenige voorrang of 
achterstand. In de opgestane Christus staat de nieuwe Mens daar 
en naar Hem wordt de nieuwe mens in de gelovige geschapen. 

DE GEESTELIJKE GOEDEREN DER PINKSTERGEMEENTE. 
Volgens de bestrijders waren « de Heidenen de goederen der 
Jeruzalemsche gemeente deelachtig geweest. » Men grondt dit op 
Rom. 15:26 en 27. We lezen daar, dat de Heidenen de geestelijke
goederen deelachtig waren geworden van de heiligen die te 
Jeruzalem zijn. We gaan hiermee akkoord. 

De vraag is, wat onder deze geestelijke goederen te verstaan is. 
Het zijn voor ons niet de Geestesgaven, want die ontvingen de 

109



Heidenen niet door de Jeruzalemsche apostelen, zoals de 
Samaritanen (Hand. 8), maar door middel van Paulus uit de Geest, 
Gal. 3:2, 5. De Corinthiërs hadden alle gaven, 1 Cor. 1:4-7, maar
alleen Paulus en Silas hadden in Corinthe gewerkt. De geestelijke
goederen kunnen ook niet zijn het bezit van het land Kanaän, want 
daarvan kon de Heiden ook erfgenaam warden, eenvoudig door
zich te laten besnijden en de Heere als God in geloof te dienen. 
Onze bestrijders zullen toch niet beweren, dat het erfgenaam met 
Christus zijn voor de Heidenen inhoudt, dat ze eenmaal allen in 
heerlijkheid in Palestina zullen leven? Het de geestelijke goederen
deelachtig worden moet dus iets anders inhouden. 

Wat de geestelijke goederen zijn, moet uit Rom. 11 opgemaakt
worden. Het is het ingeënt zijn op de tamme olijfboom. Dit beeld
wordt veelal misverstaan. Het is hier niet de plaats er breedvoerig
over uit te weiden. We merken alleen op, dat de olijfolie diende 
om in het heilige in de kandelaar te branden. Het ingeënt zijn op de 
olijfboom betekent naar ons inzicht: het deel krijgen aan de 
verlichting die God in Zijn Schriften gaf. Geen der Heidenvolken 
had de Godsopenbaring. Zie Ps. 147:19, 20. Door Paulus te stellen 
als apostel der Heidenen, werden dezen erfgenamen der geestelijke
goederen, d.i. der verlichting in de Schrift. Bovenal kregen zij deel 
aan de verlossing in Christus. 

Waar de Heidenen de geestelijke goederen deelachtig werden, 
bestond er dus geestelijk geen verschil. Dit stemmen de 
tegenstanders toe. Alleen, zij zeggen, dat er een uiterlijke
achterstand was. Jeruzalems heiligen mochten tot God naderen in 
de tempel, de Heidenen niet. Hierop leggen zij zulk een nadruk, 
alsof dit een groot gemis was voor de Heidenen. We kunnen dit 
niet inzien en geloven niet, dat het dit was, want de gelovige
Heiden reisde niet naar Jeruzalem om God daar te gaan dienen, 
voelde dus geen achterstand, te meer waar hij zich op Paulus' 
woord kon beroepen, dat in Christus al de verschillen wegvielen.
Als dus het Samenlichaam zijn betekent, dat de voorrang vervalt, 
is dit geen grote openbaring. Waarbij nog komt, dat Paulus deze 
openbaring ontving toen de tempel nog stond, dus, toen de 
uitwendige onderscheiding nog van kracht was. Uiterlijk bleef dus 
alles gelijk, innerlijk was er al geen verschil. Wat dan met de 
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nieuwe openbaring van het Samenlichaam? 
Een beroep op Ef. 1:19-22 gaat niet op, want dit gedeelte moet 

verklaard worden uit hfdst. 4. Daarin zegt Paulus, dat God 
apostelen en profeten gaf tot herordening der heiligen, tot opbouw 
des Lichaams van Christus, vs. 12. Eerst wordt de herordening
genoemd, d.i. het bekendmaken van de Verborgenheid aan de 
heiligen en hun overplaatsing in de nieuwe sfeer; daarna de 
opbouwing des Lichaams van Christus. Deze begon toen eerst, Ef. 
1 moet uit Ef. 4 verklaard worden en niet met de vooropgezette
mening dat het Lichaam van Christus er toen reeds was. Efeze is 
een geheel nieuwe sfeer met een aparte bediening. 

DE BELOFTE IN CHRISTUS. We geloven, dat de zaak anders 
staat. Onze tegenstanders lezen o.i. niet wel. Er staat in Ef. 3:5 en 
6 duidelijk., dat de Heidenen samenbezitnemers, samenlichaam en 
samendeelgenoten zijn van Zijn (Gr.: de) belofte in Christus. Er 
staat niet, dat de Heidenen op een lijn worden gesteld, ook niet, 
dat de Heidenen medelichaam worden. Er staat, dat de twee tot 
één worden. Beide worden één gemaakt, Ef. 2:14. De bestrijders
zeggen, dat er al een lichaam was, maar dat de leden van ongelijke
rang waren. Paulus zegt, dat de beiden in een lichaam verzoend 
werden, Ef. 2:16. Indien er al één lichaam was, hoe kunnen de 
Heidenen dan nog samenlichaam gemaakt worden. Als man en 
vrouw getrouwd zijn, zijn zij een vlees. 

De vrouw kan dan niet nog eens tot medevlees des mans 
gemaakt warden, ze is het. Evenzo de man t.o.v. de vrouw. Maar 
voor hun trouwen moeten de beiden, man en vrouw, nog tot een 
vlees worden. Als de Heidenen dus reeds leden waren van het 
ééne Lichaam dat de tegenstanders aannemen te bestaan, voor 
God Paulus de groote verborgenheid openbaarde, dan is er geen
Samenlichaam nodig, want het Griekse woord « sun » in de St.V. 
vertaald door « mede » of « van hetzelfde » betekent niet: op een 
lijn stellen, maar « samen ». Als er een samenlichaam gevormd
wordt, is het uit twee, dus bestaat het Lichaam niet. Als de 
Heidenen reeds de geestelijke goederen deelachtig waren, is er 
geen samenerfgenamen zijn meer nodig, evenmin een 
samendeelgenoot zijn. Dan is dat er al. En als het er niet is, dan 
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zijn zij ook de geestelijke goederen niet deelachtig geweest, dan 
behoorden ze ook niet tot het eene Lichaam. Aan deze 
gevolgtrekking is niet te ontkomen. « Samen » betekent niet: van 
gelijke rang maken, maar geeft een vereniging, een samen gaan
aan.

Al deze moeilijkheden vervallen, als men wèl leest en zegt: Niet 
de Heiden wordt samenlichaam, enz. met de Jood, maar beiden, 
Jood en Heiden, worden samenerfgenamen, samenlichaam en 
samendeelgenoten van de belofte in Christus en wel door middel 
van het evangelie waarvan Paulus uitsluitend de bedienaar was. 
Het betreft dus de belofte in Christus. Deze is Hem gegeven vóór
de aionen, want de verborgenheid is in God verborgen gehouden af
van, d.i. buiten de aionen, ze was er dus reeds voor de aionen. En 
toen heeft God Christus niet aangezien als Jood, want anders kon 
Hij de Heiden niet tot Samenlichaam maken, maar God zag
Christus aan als Beeld Gods, Col. 1:16. En tot die hoogte voert Hij
in de bedeling der Verb. nu ook Jood en Heiden op, door ze beiden 
Samenlichaam met Christus te maken, in één Lichaam tot Zichzelf
te verzoenen. 

De belofte in Christus moet wèl onderscheiden worden van de 
beloften in Abraham. Deze vinden we in Gen. 12:1-3; 15:5, 18; 
17:3-8; 22:17, 18. Deze waren geen verborgenheid. De Heiden kon 
gezegend worden met de gelovige Abraham, Gal. 3:9, Rom. 4:11-
13, 16. Maar Jood noch Heiden konden gezegend worden met alle 
geestelijke zegeningen in de overhemelen in Christus, Ef. 1:3 voor
God deze verborgenheid geopenbaard had. En toen vormde Hij het 
Samenlichaam, niet door de Heiden naast de Jood te zetten, maar
door aan beiden die belofte bekend te laten maken en, die beiden in 
één Lichaam te verzoenen, Ef. 2:16. Dat is de verborgenheid. Niet 
het samenerfgenaam zijn van de Heiden met de Jood, maar van 
beiden met Christus in een nieuwe sfeer. Niet van het deelgenoot
zijn van de Heiden met de Jood — dat was de eerste reeds volgens
Rom. 15:26 en 27 — maar het deelgenoot zijn met de belofte in
Christus.

DE GEMEENTE IN CORINTHE. In Corinthe bestond reeds de 
Gemeente die Lichaam van Christus is, zeggen de tegenstanders.
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Dat was dus niets nieuws. We willen dat even aannemen. We 
mogen dan zeker vragen of men kan bewijzen, dat de Heidenen 
hier onder de Joden stonden. Dit is immers de theorie. Wat leert 
nu 1. Cor. 12:11? Dat de Geest uitdeelde, niet naargelang men 
Jood of Heiden was, daarbij de Jood de voorrang gevende, maar 
naargelang Hij wilde. Er staat ook niet, dat de Heidense leden de 
mindere leden waren, minder geëerde, vs. 23. En indien dit al de 
Heidense leden waren, dan nog staat er, dat God aan de leden die 
gebrek hebben aan eer, die overvloediger gaf. Wat blijft er zo over 
van het onder geordend zijn van de Heidenen? 

Joden en Grieken waren, volgens I Cor. 12:13 tot één lichaam 
gedoopt. Daarmee dus samenerfgenaam van een hoger goed. De 
Heiden werden niet tot het « Joodse » Lichaam gedoopt, maar 
beiden werden tot een nieuw Lichaam gedoopt. Dat is de 
Gemeente Gods, 1 Cor. 10:32. God zette hierin de leden gelijk Hij
wilde, vs. 18. Dus niet volgens de rangorde van de Joodse wet, 
waarbij de Heidenen onder de Joden stonden. Anders was er zeker 
tweedracht geweest. God plaatste zo, dat er geen tweedracht was, 
vs. 25. De leden moesten gelijke zorg voor elkander hebben. 
Nergens leert I Cor. 12 of eenig ander deel van Paulus' Brieven, 
dat de Heidenen in de Gemeente Gods onder de Joden stonden. 
Het eenige verschil is, dat Paulus eerst tot de Joden ging. Daarna 
tot de Heidenen. Maar dit wil niet zeggen, dat de eersten geestelijk
voorgetrokken werden of de laatsten achtergesteld en er nu een 
aparte openbaring — nog wel een grote verborgenheid — moest 
komen om dit verschil op te heffen. 

Voor ons is de gemeente Gods een andere gemeente dan de 
Gemeente die Zijn — Christus' — Lichaam is. Beiden, Jood en 
Heiden, worden in één Lichaam tot God verzoend, Ef. 2:16. Dat 
blijkt uit de verschillende hoop die er is. Als de Gemeente die 
Christus' Lichaam is, reeds bij Christus is, is de Gemeente Gods 
nog op aarde. We komen hierop nog terug, maar merken nu alleen 
op, dat 1 Thess. 4 en 1 Cor. 1:15 voor ons niet de hoop van het 
Lichaam van Christus is. De tegenstanders zeggen, dat er nergens
staat dat zij twee zijn. Wij antwoorden, dat er nergens staat dat zij
één zijn, maar dat overal blijkt, dat er verschil is. Waar God van 
Christus is onderscheiden, is de Gemeente Gods van het Lichaam 
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van Christus onderscheiden. De Gemeente Gods gaat voor ons 
over in het Huis Gods van 1 Tim. 3. We geven dus wel toe, dat er 
een overgang is, maar er is tevens een nieuw begin. De Gemeente 
Gods gaat over in de bedeling des geloofs, dus zonder tekenen, 
gaven en krachten, maar Christus vormt daarnaast een nieuw 
geheel, Zijn Lichaam, de aanvulling Desgenen Die alles in allen 
vervult. De « allen » vormen de geslachten der hemelen en der 
aarde, Ef. 3:15. 

DE GROTE VERBORGENHEID. Met Efeze begint iets nieuws. 
Efeze is geen overgang. 't Is een nieuw uitgangspunt. Zeker, uit de 
Gemeente Gods konden « Jood » en « Griek » overgaan tot het 
Lichaam van Christus als zij Paulus volgden, zoals de Filippenzen, 
maar niet zonder dat de nieuwe roeping tot hen kwam. Paulus' 
eerste bediening is wel de basis, maar niet de sfeer van Efeze. 

De grote verborgenheid is het samenlichaam met Christus zijn.
Dit was een verborgenheid in God verborgen gehouden buiten de 
aionen. We vinden daar nergens eenig spoor van in de Schrift. 
Ook niet in Paulus' vroegere openbaring. In Corinthe lezen we 
niet, dat Christus het Hoofd is der Gemeente. In Ef. 1:22, 23 wordt 
Hij tot een Hoofd gegeven boven alle dingen voor de Gemeente 
die Zijn Lichaam is. Hiermee wordt een nieuwe term gegeven. De 
tegenstanders zeggen: dat is hetzelfde als de Gemeente Gods. Wij
geloven, dat men Efeze niet met Corinthe moet verklaren, maar 
allereerst met Efeze zelf. Efeze vormt een afgerond geheel, dat 
allereerst zichzelf verklaren moet. Verder geeft niet Corinthe maar 
Colosse nader kommentaar. De Gemeente die Zijn Lichaam is 
houdt verband met de belofte in Christus gegeven en betreft de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet van de Heidenen, zoals 
men het er haast van maakt. De grote verborgenheid betreft het 
met Christus zitten aan Gods Rechterhand over boven alles. De 
belofte in Christus hiervoor vindt men in Ps. 110: Zit aan Mijn
rechterhand. De grote verborgenheid is, dat God dit nu ook geeft
aan de Gemeente Die Zijn (Christus') Lichaam is. 

Volgens onze bestrijders leidt God over in een nieuwe bedeling
en gaat het Lichaam van Corinthe over in de Gemeente die 
Christus' Lichaam is. Volgens ons is die bedeling in God 
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verborgen gehouden, en is er geen overgang, maar staan we voor 
iets nieuws, Ef. 3:9. Wat in God verborgen was, geeft geen
overgang, maar roept om iets nieuws. Paulus spreekt daarom ook 
over de prijs der roeping Gods die boven (niet: van boven) is in 
Christus Jezus, Fil. 3:14. 

Als de Gemeente Gods bloot door bedelingsovergang tot 
Lichaam van Christus wordt, alleen dus een andere faze intreedt, 
blijft de hoop onaangetast. Dat is dan ook volgens de voorstanders 
er van het geval. De hoop van I Thess. 4 blijft ook thans doorgaan.
We menen, dat dit niet het geval is en zullen, zoals gezegd, dat 
nader bewijzen. Hier wijzen we er slechts op, dat 1 Thess. 4, noch 
1 Cor. 15, noch eenige andere Brief van Paulus geschreven voor 
de grote Verborgenheid leert, dat men met Christus gezet kan 
worden aan Gods rechterhand, zoals we dat vinden in Ef. 2:5, 6. 
Daarom, is er iets nieuws. Zij die de vroegere hoop vasthouden, 
verschillen daarmee ook van ons. Al die verschillen zijn terug te 
brengen tot de vraag: Geeft de bedeling der Verborgenheid iets 
nieuws, is dit een geheel nieuw perspektief met een eigen sfeer, 
roeping, einddoel of is ze bloot een doorgangsfaze. Betreft ze de 
Heidenen t.o.v. de Joden of betreft ze Heiden en Jood t.o.v. de 
positie in Christus. Wie het eerste aanneemt, trekt ze voor ons neer 
tot het menselijke, in stee van ze op te heffen tot Christus aan 
Gods rechterhand. 

BEWIJS IN EF. EN COL. Verder bewijs voor een en ander geeft
Ef. en Colosse; Eerst Efeze 3. 

Paulus zegt, dat hij een dienaar geworden is van de belofte in 
Christus. En wel door middel van het evangelie. Indien dat 
Lichaam er al was, dan was Paulus toen al een dienaar van dat 
Lichaam. Hij zegt echter, dat hem de genade gegeven is om onder 
de Heidenen iets te verkondigen. Wat?. Dat zij medelichaam zijn
met de Joden? Neen, wat anders; n.l. dé onnaspeurlijke rijkdom
van Christus. Tot dusver had Paulus die niet verkondigd, al was er 
een Lichaam, n.l. dat van 1 Cor. 12. Er komt dus een nieuwe 
boodschap. Niet, dat de Heidenen nu van gelijke rang zijn, maar 
dat er iets onnaspeurlijks is in Christus. Hiervan is Paulus de 
eenige ontvanger. 
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Col 1 werkt dit nader uit. Paulus is een dienaar geworden, en 
lijdt voor de Gemeente van Christus die Zijn Lichaam is, 1:23, 24. 
Is hij daarvan dienaar krachtens zijn vroegere bediening? Neen, 
hij is het krachtens de bedeling die God hem gegeven heeft om het 
Woord Gods te vervullen, d.i. tot aanvulling te brengen, vs. 25. 
Dit betreft de verborgenheid die van eeuwen en geslachten
verborgen is geweest in God. Nu is die geopenbaard,
bekendgemaakt, aan Zijn heiligen. Niet dus aan de 
Jodengelovigen, maar aan de heiligen. Wat betreft ze? De rijkdom
der heerlijkheid onder de Heidenen, Christus, de hoop der 
heerlijkheid, vs. 27. Het doel is om te komen tot volle kennis der 
verborgenheid van God en de Vader en van Christus, 2:2. 

De verborgenheid betreft Christus. Niet de Heiden. Het betreft 
Christus in heerlijkheid. Hij is de hoop der heerlijkheid. Het 
betreft Christus lief te hebben in onverderfelijkheid, Ef. 6:24. Niet 
als wederkomende tot opname, maar als de Onverderfelijke. En de 
weg om mede in deze sfeer te komen. Hiertoe moest een nieuwe 
roeping van God uitgaan. Wie daaraan gehoor gaf, kon overgaan
in de bedeling der verborgenheid, wie dat niet deed, bleef staan in 
de vorige bedeling en liep kans afgehouwen te worden van de 
Olijfboom, d.i. alle licht te verliezen. Hij kwam niet tot de ón-
naspeurlijke rijkdom van Christus. 
Met Ef.-Col. begint iets nieuws, n.l. de volle verzoening van Jood 
en Heiden in één Lichaam met God, Ef. 2:16. Dit is veel meer dan 
het « de beiden » met elkaar op een lijn stellen en in een andere 
bedeling overbrengen. 
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2.

DE OVERHEMELSE. 

OVER- OF OPHEMELS? De tegenstanders hebben verder 
bezwaar tegen onze vertaling van: de overhemelse(n). Dat moet 
volgens hen zijn: ophemelse(n). Zij zeggen: « Het Griekse woord 
is epouraniois, een bijvoeglijk naamwoord gevormd van « epi », 
dat « op » en « ouranos », dat « hemel » betekent. Epouraniois 
betekent: ophemelse. Evenzo betekent epigeios, gevormd van « 
epi » – op – en « gè d.i. « aarde » « opaards ». Dit woord komt 
zevenmaal in de Schrift voor en wordt altijd vertaald door « aards 
». Zie Joh. 3:12, 1 Kor. 15:40, 2 Kor. 5:1, Fil. 2:10, 3:19, Jak. 
3:15. Indien iemand « epouraniois » wil vertalen door « 
overhemels » dan moet hij « epigeios » vertalen door « overaards 
» en dus in 2 Kor. 5:1 b. v. lezen: Indien ons overaards of 
bovenaards huis dezes tabernakels gebroken wordt. Bedoeld is 
natuurlijk het huis dat op aarde is. Maar epi betekent dan ook « op 
» en niet « over ». Daarom moet epouraniois vertaald worden door 
« ophemels » met de bedoeling van: wat op de hemelen is. Dat er 
staat « op » de hemelen en niet « in de hemelen » richt onze blik 
op de hemellichamen en niet naar de ledige ruimte. In de volgende
teksten staan de woorden epigeios en epouraniois naast elkaar: 
Joh. 3:12, 1 Cor. 15:40 (tweemaal), Fil. 2:10. Wie deze teksten 
naleest, ziet, dat ze aarde en hemel tegenover elkaar stellen, maar 
niet aarde en overhemel. Wanneer we boven de hemelen nog
overhemelen denken, dan staat in Fil. 2:10, dat de bewoners van 
de hemelen, dus het Lichaam van Korinthe, de knie niet zullen 
buigen in den naam van Jezus. » Aldus ongeveer een der 
woordvoerders. We willen een en ander onder het oog zien en 
daartoe eerst alle teksten afschrijven. 

Joh. 3:12 « Indien Ik u de aardse (epigeios) dingen gezegd heb 
en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de 
hemelse (epouranios) zou zeggen. » 

1 Cor. 15:10 « En daar zijn hemelse (epouranios) lichamen en 
daar zijn aardse (epigeios) lichamen. » 

2 Cor. 5:1 « Want wij weten, dat, zo ons aardse (epigeios) huis 
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dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van (Gr.: uit) 
God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in 
de hemelen. » 

Fil. 2:10 « ... opdat in den naam van Jezus zich zou buigen alle 
knie dergenen die in de hemel (epouranios) en die op de aarde zijn
(epigeios). » 

Fil. 3:19 « ... dewelken aardse (epigeios) dingen bedenken. » 
Jak. 3:15 « Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar 

is aards (epigeios). 
Epigeios is opaards, maar als we de aarde als een bol zien, is het 

ook overaards, d.i. over de hele oppervlakte der aarde heen. De 
mens woont evenzo goed op de aarde als over de aarde. Wie 
hiervan maakt boven de aarde, verstaat de Nederlandse taal niet. 
Nochtans verheft de mens zich boven de aarde uit in zijn
rechtopgaande gang. Op aarde staat tegenover in de aarde. Als we 
een kleedje opgevouwen op een, tafel leggen, ligt dat kleedje op 
die tafel, is « optafels ». Als we het er uitgespreid over leggen, ligt
het over de tafel, is het « overtafels ». Ons hoofd staat op ons 
lichaam, maar gaat ook boven het lichaam uit. Epigeios betekent 
daarom evenzo goed op aarde als over de aarde, wat nog niet wil 
zeggen: boven de aarde zwevend en toch kan betekenen: zich 
verheffend boven de oppervlakte van de aarde uit. 

EPI. Voor we nu over ophemels handelen, geven we enkele 
teksten, waarin « epi » niet « op » betekent. 

Hand. 6:3 « ... welke wij mogen stellen over (epi) deze nodige
zaak. » 

Rom. 9:5 « ... Dewelke is God boven (epi) allen te prijzen...» 
1 Cor. 6:3 « Durft iemand van ulieden... terecht gaan voor (epi) 

de onrechtvaardigen en niet voor (epi) de heiligen. » 1 Tim. 
5:19 « onder (epi) twee of drie getuigen. » 

Mt. 1:10 « omtrent (epi) de Babylonische overvoering. » 
Rom. 1:10 « ... in (epi) mijn gebeden. » 
1 Petr. 1:20 «.... in (epi) de laatste tijden. » 
Luk. 1:33 « over (epi) het Huis Jakobs. » 
Heb. 2:7 « zetten over (epi) de werken van Gods handen. » 
Wie deze teksten nagaat, ziet, dat men niet te doctrinair moet 
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zeggen, dat « epi » « op » betekent. God is niet God « op » allen 
maar boven allen. « Voor » de heiligen betekent niet « op » de 
heiligen. Enz. Men zal ons tegenwerpen: Ge moet epigeios nemen 
staande tegenover epouranios. Goed, maar dan nog behoeft men 
epi niet door « op » te vertalen, maar kan er eveneens « over » 
gezet, worden. De mens loopt niet alleen op enkele voeten op 
aarde maar woont over de aarde (verbreid). Met dat al willen wij
niet star op het « over » staan. 

EPOURANIOS. Het woord « epouranios » komt, behalve in de 
genoemde teksten verder voor in: 

1 Cor. 15:48 « Hoedanig de aardse (hier staat niet epigeios maar 
choikos) is, zodanig zijn ook de aardsen (ehoikoi) en hoedanig de 
hemelse is (epouranios) , zodanig zijn ook de hemelsen 
(epouranoi) . » 

1 Cor. 15:49 « En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen 
(choikos) gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des 
hemelsen (epouranios) dragen. » 

Hebr. 3:1 « Hierom, heilige broeders, die der hemelse 
(epouranios) roeping deelachtig zijt. » 

Heb. 6:4 « ... de hemelse gave gesmaakt. » 
Heb. 8:3 « ... het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen.

»
Heb. 9:23 « ... maar de hemelse dingen zelve door betere 

offeranden. » 
Heb. 11:16 « maar nu zijn wij begerig naar een beter, dat is, 

naar het hemelse (vaderland). » 
Heb. 12:22 « ... tot het hemels Jeruzalem...» 
In al deze teksten staat voor het woord « hemels » in het Grieks 

een vorm van epouranios. 
Dan vindt men nog 5 maal de term: en tois epouraniois, de 3e

naamval meervoud van (h)o epouranios. De teksten daarmee vindt 
men uitsluitend in Efeze: 

Ef. 1.:3 « Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jezus 
Christus Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in 
den hemel (en tois epouraniois) in Christus. » 

Ef. 1:20 « ... Hem heeft gezet aan Zijn rechterhand in den 
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hemel, » Gr.: en tois epouraniois. 
Ef. 2:6 « en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet

in den hemel (en tois epouraniois) in Christus. » 
Ef. 3:10 « opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worde 

aan de overheden en de machten in den hemel (en tois 
epouraniois) de veelvuldige wijsheid Gods. » 

Ef. 6:12 « Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, 
maar tegen ... de geestelijke boosheden in de lucht » (Gr.: en tuis. 
epouraniois).

DE BETEKENIS ER VAN. We willen een en ander nagaan. Eerst 
Hebreën.

De ophemelse gave van Heb. 6:4 werd hier op aarde gesmaakt.
Het ophemelse vaderland van 11:16 is niet op een der 
hemellichamen, maar het Kanaän met het Nieuw-Jeruzalem. Het 
hemelse Jeruzalem is niet het Jeruzalem op een der planeten, maar 
het is voor de aarde, Op. 21. Zo vinden we in drie der teksten van 
Hebreën, dat ophemels iets is, dat niet op de hemellichamen is, 
maar op de aarde. Het woord « ophemels » geeft hier de oorsprong
aan, niet de plaats. Al die genoemde dingen zijn uit de ophemelse 
sfeer en bestemd voor hier. Wij geloven dat, waar we Hebreën met 
Hebreën willen verklaren, de andere teksten daar ook de 
oorsprong aangeven, dat de ophemelse roeping van 3:1 de roeping
is van uit de ophemelse, het voorbeeld en de schaduw der hemelse 
dingen die is, welke in het ophemelse zijn oorsprong heeft, 8:3, 
dat de ophemelse dingen die door betere offerande gereinigd
moeten worden ook die zijn welke in de ophemelse hun oorsprong
hebben, 9:23. Ophemels in Hebreën wijst dus de oorsprong aan, 
niet de plaats. Hebreën kan dus bij ons onderzoek verder ter zijde
worden gelaten. 

In 1 Cor. 15:48, 49 staat voor aards niet epigeios, maar choikos 
of een vorm daarvan, wat betekent: leemen, van aardse substantie 
zijnde. De ophemelse, Christus, is hier niet Hij Die op eenig
hemellichaam is of op meerdere hemellichamen troont, of van 
hemellichaam tot hemellichaam gaat — wie zou dit durven 
beweren? — maar Hij Die al de hemelen is doorgegaan, Hebr. 
4:14 hoger is geworden dan de hemelen, Hebr. 7:26, opgevaren is 
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boven al de hemelen, Ef. 4:10. Ophemels kan hier niet betekenen: 
op een hemellichaam, b.v. de zon of een of andere ster, maar moet 
een andere betekenis hebben. 

Hoewel we dit eerst hieronder nader willen ontwikkelen, is het 
nodig hierop even vooruit te grijpen en er op te wijzen, dat, waar
Christus Zich niet bevindt op een planeet of ster, de term ophemels 
te enge gedachte zou kunnen geven. Tot heden gebruikten we hem 
soms. Thans willen we hem meestal vervangen door de andere die 
ons en in verband met een Schriftplaats en in verband met de bouw 
van het heelal beter lijkt, n.l.: overhemels. Hieronder verstaan we 
dan de hele sfeer die om (over) de hemelen van het O.T. ligt. Waar
het heelal een gesloten gebied schijnt te zijn, ongeveer een 
afgeplatte bol, ligt die sfeer die de Schrift o.i. hier aangeeft om en 
over al de hemelen. We noemen die daarom de overhemelse. 
Chistus is dus de Overhemelse, Hij is hoger dan de hemelen 
geworden, Heb. 7:26. We gaan nu de verdere teksten na en zetten 
daar : in de overhemelse ¹. 

In Efeze komt, zoals reeds hierboven aangegeven, vijf maal de 
term: en tois epouraniois voor. Men kan die steeds opvatten als de 
derde naamval meervoud en vertalen: in de overhemelse. Men ga
dit na. Volgens Ef. 1:3 zegent God Christus in de overhemelse 
(St.V. in de hemel). Volgens 1:20 is Christus gezet aan Gods 
rechterhand in de overhemelse (St.V.: hemel). Daar zet God mede 
het Lichaam, 2:6. Door middel van de Gemeente (die Zijn
Lichaam is) moet iets bekend gemaakt worden aan de overheden 
en machten in de overhemelse 3:10 (St.V.: hemel). Ook in 6:12 is 
er sprake van de overhemelse. Hier zet de St.V.: lucht. De vertalers 
durfden het niet aan om: hemel te zetten zoals in de andere teksten. 
Dit zijn de teksten met: in de overhemelse. We vermelden verder, 
dat het woord « overhemels » nog voorkomt in 2 Tim. 4:18, waar
Paulus spreekt van het bewaard worden tot Zijn (Gods) overhemels 
koninkrijk.

1 Het gaat hier over de « plaats » waar God is, d.i. buiten de schepping. Men kan dan
eigenlijk niet meer van plaats spreken, er bestaat geen uitdrukking die geschikt is en in
plaats van a overhemelse plaatsen » gebruikt Gods Woord dan ook eenvoudig « 
overhemelse ».
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Hiermee hebben we alle teksten met de term in de overhemelse 
(sferen) gegeven. We willen nu trachten nader uit de Schrift na te 
gaan wat de overhemelse zijn en niet bloot een mening te geven,
die op de N.T. afleiding schijnt gegrond te zijn, doch die geen
rekening houdt met de O.T. aanwijzingen der Schrift. Geheel de 
Schrift moet tot haar recht komen, hier zowel als elders. 

VERKLAARD UIT HET O.T. Volgens Gen: 1:1 schiep God de 
hemelen en de aarde. Aldus het Hebreeuws. De St. Vert. zet hier: 
de hemel, wat niet juist genoemd kan worden. We willen in de 
meervoudsvorm die het woord heeft, ook de meervouds-idee, zien 
uitgedrukt. Het O.T. leert echter nog meer. Zevenmaal is er sprake 
van: de hemel der hemelen. Zie hier de teksten: 

Deut. 10:14 « Zie des Heeren uws Gods is de hemel, (Hebr.: 
zijn de hemelen) en de hemel der hemelen... » 

1 Kon. 8:27 « Zie de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden 
U niet bevatten. Hier vertaalt de St. Vert. het woord, in Deut. 
10:14, Gen. 1:1 en in de andere teksten door « hemel » overgezet,
door hemelen; men ziet de willekeur in dezen. 

2 Kron. 2:6 en 6:18. Als 1 Kon. 8:27. 
Neh. 9:6. « ... Gij hebt gemaakt den hemel (Hebr.: de hemelen), 

ja den hemel der hemelen en al hun heer... » 
Ps. 68:34 « Hem Die rijdt in den hemel der hemelen... » Ps. 

148:4 « Looft Hem gij hemel der hemelen... » 
Men ziet hoe de Schrift onderscheidt tussen de hemelen en de 

hemel der hemelen. Dit is de derde hemel van 2 Cor. 12:2. Bezien 
van uit de aarde, is de hemel der hemelen de sfeer op en over d.i. 
rondom de hemelen, zoals het heilige der heiligen achter en 
buiten, maar daarom nog niet los was van het heilige. 

Het O. T. leert ons nog meer. 
Ps. 8:2 « Boven de hemelen is Zijn heerlijkheid. » Zoo ook Ps. 

113:4.
Ps. 57:6, 12 « Verhef U boven de hemelen o God. » 
Ps. 148:4 « Looft Hem... gij wateren die boven de hemelen 

zijt;'»
Ps. 113:6 zegt: « Die zeer laag ziet op de hemelen en op de 

aarde. » Twee maal staat hier hetzelfde voorzetsel. De vertaling « 
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op de aarde » is juist. Dus zou er ook moeten staan: op de 
hemelen. De vertalers zagen evenwel niet of te weinig de hemel 
der hemelen en zetten maar « in den hemel », wat onjuist is. 

Men ziet nu, hoe we, als we de O.T. Schrift onderzoeken, een 
leiddraad vinden. Gen. 1:1 wordt zo een gedeeltelijke, beperkte 
openbaring. Later wordt er meer geopenbaard. God schiep de 
hemelen, d.i. de lucht- en sterrenhemel. Het gevogelte vloog in het 
uitspansel der hemelen, Gen. 1:20, dat is de luchthemel, en God 
stelde zon, maan en sterren in het uitspansel des hemels (der 
hemelen), Gen. 1:17, dat is de sterrenhemel. Dit zijn dan de twee 
hemelen van Gen. 1:1. Daarboven is de hemel der hemelen. Als er 
staat, dat God Zich verheffen mochte boven de hemelen, is dit een 
aanduiding van Christus' hemelvaart tot boven de hemelen uit. Ps. 
148 spreekt van wateren boven de hemelen, geeft dus mede een 
derde sfeer aan. 

BUITEN OVER DE HEMELEN. Wat is nu: « in de overhemelse 
»? Dit is zeker al boven de hemelen van Gen. 1:1, de lucht- en 
sterrenhemel. Maar ook boven de hemel der hemelen, de derde 
hemel. En wel hierom: 

1. Van Christus staat, dat Hij opgevaren is « ver boven », 
Grieks: boven over al de hemelen. Hij is dus ook de derde hemel 
doorgegaan, de hemel der hemelen. Reeds Salomo zegt, dat deze 
de Heere niet kan bevatten, 1 Kon. 8:27. 

2. Van God wordt gezegd, dat Hij in het ontoegankelijk licht 
woont, 1 Tim. 6:16. Daar moet dan ook de plaats Zijner
rechterhand zijn en waar Christus daar gezeten is, is dit boven de 
derde hemel die God niet bevatten kan. 

3. In Ps. 148 wordt gesproken van de wateren die boven de 
hemelen zijn. Dat is dus in de derde hemel. Dat is ook een 
geschapen sfeer. God echter gaat boven de hele schepping uit. 
Vandaar dat de overhemelse nog daarboven liggen, het 
ontoegankelijk licht. 

Waar de Schrift spreekt van overhemelse, zijn hier mogelijk nog
« gewesten » te onderscheiden. De hoogste « plaats » is die van 
Gods rechterhand. Daarom zegt Ef. 1:20, dat Christus gezet is aan 
Zijn rechterhand in de overhemelse (sferen). 
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De tegenwoordige kennis die men van het heelal heeft, leert, dat 
het een geweldig maar daarom niet eindeloos grote etherbel is die 
zich nog steeds uitbreidt en wel in een schijnbaar lege ruimte. Het 
geheel is een « groeiend lichaam ». Er is dus een sfeer aanwezig
waarheen de sterrenmassa's zich kunnen verplaatsen. Dit is dan de 
derde hemel, om en boven de hemelen. Maar deze kan het 
ontoegankelijk licht niet zijn, want de sterren bewegen zich er 
heen. Ook daarom menen wij, dat de overhemelse nog hoger zijn.
Christus is al de hemelen doorgegaan, hoger dan de hemelen 
geworden en gezet in de overhemelse boven over al de hemelen. 

Wat « boven over » betekent, leert ons de Schrift uit een andere 
tekst. Heb. 9:5 spreekt van de cherubijnen, die boven over de ark 
waren. Hier staat hetzelfde voorzetsel dat in Ef. 4:10 vertaald is 
door « ver boven ». De cherubijnen vormden een geheel met het 
verzoendeksel, Ex. 25:18, 19 maar gingen er vanzelf ook boven 
uit. Zij waren « arks ». Gezien vanuit het geheel, maar « boven
over » de ark, de kist, op zichzelf genomen. Zij waren verder op 
de ark maar ook over de ark. Zo nu ook met de overhemelen. Ze 
omvatten al de hemelen, liggen, als we zo eens mogen zeggen, er 
over, maar waar ze een sfeer aangeven, liggen ze er ook boven. Ze 
zijn dus boven over. 

De Schrift spreekt in Heb. 9:5 van « het wereldlijk heiligdom ». 
Dit betekent, dat de tabernakel (en de tempel) het heelal, de 
kosmos, uitbeelden. Als we dit aannemen, kunnen we nog verder 
licht krijgen in dezen. Men weet, dat de tabernakel bestond uit 
Voorhof, Heilige en Heilige der heiligen. Er om heen was de 
legerplaats. Als we nu een en ander overbrengen, vinden we: 

Buiten de legerplaats — de Hades onder de Aarde. 
De Legerplaats — de Aarde 
De Voorhof — de Luchthemel. 
Het Heilige — de Middenhemel (Op. 8:13; 14:6; 19:17). 
Het Heilige der heiligen — de hemel der hemelen, de derde 

hemel.
Wat vinden we nu verder. Dat boven over de ark de wolk- en 

vuurkolom was, de Schechinah, teken der Goddelijke
tegenwoordigheid. Deze is symbool der overhemelse. Ze rustte 
wel op de cherubs en daar sprak God met Mozes, Ex. 25:21, 22, 
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maar ze was ook over de tabernakel, Ex. 40:34-38. Men ziet, dat 
ook de symboliek ons hierin leert. 

O.T. SYMBOLIEK. Men zal ons enkele teksten ter bestrijding
voorhouden. Ef. 6:9 en Col. 4:1 zegt, dat de Heer in de hemelen is, 
Col. 1:5, dat de hoop weggelegd is in de hemelen, Pil. 3:20, dat 
men Hem verwachten moet uit het burgerschap in de hemelen 
(grondtekst), Heb. 8:1, dat Hij zit aan de rechterhand der Majesteit
in de hemelen, terwijl Heb. 9:24 zegt, dat, Hij in de hemel is 
ingegaan om nu voor het aangezicht Gods te verschijnen. We 
aanvaarden dit als Gods Woorden maar merken op, dat het een 
niet met het ander strijden kan, anders zou de Schrift tegen de 
Schrift ingaan. Dat er een Heer is in de hemelen, sluit niet uit, dat 
Hij de hemelen is doorgegaan. Het wil alleen zeggen, dat Hij niet 
op aarde is zonder verdere plaatsaanduiding. Hier is hemelen een 
algemene term. Evenals wij zeggen, dat onze Vorstin in Nederland 
woont en niet in Ned. Oost-Indië zonder daarmee precies Haar 
residentie op te geven, zo ook hier. In Heb. 9:24 wordt 
bepaaldelijk de derde hemel bedoeld. Zoals de O.T. hogepriester
Ex. 28:35, in het heilige der heiligen inging, is Christus in de 
hemel, de derde hemel verschenen. Dat is voor het aangezicht
Gods. Maar waar in het heilige der heiligen geen zetel was, en 
Christus nochtans gezeten is, volgt hieruit, dat er een hogere sfeer 
moet zijn, de plaats Zijner rechterhand. Er was in het heilige der 
heiligen een aparte plaats waar de Heere verscheen, van tussen de 
cherubim, Ex. 25:22. Zo nu is er een aparte sfeer, het 
ontoegankelijk licht, waar God zetelt en Christus eenmaal gezet is 
geworden. Dat wil niet zeggen, dat Hij daar steeds is wat plaats 
betreft, maar wel wat staat, positie, aangaat. Zoals Jozef eenmaal 
gezet werd op Egypte's troon, maar niet op de letterlijke zetel 
bleef zitten, zo is Christus gezet aan Gods rechterhand zonder dat 
Hij nu steeds in de overhemelse behoeft te vertoeven. Hij heeft 
echter een heerlijkheid verkregen die boven over alles en allen is 
en gelijk is met die des Vaders. 

We zeiden reeds, dat boven de tabernakel de wolkkolom was, 
de shechinah. Dit was de uitbeelding van Gods tegenwoordigheid.
Van daaruit openbaarde God Zich. Hij was in de Schechinah; deze 
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rustte op de cherubs in het heilige der heiligen en was ook boven 
de tabernakel. Ook hierin leert de Schrift ons wat. Dit: God kan de 
schepping doorwonen en er nochtans boven uitgaan. Hij was in en 
boven de tabernakel. Zo kan van Christus gezegd worden, dat Hij
in de hemelen is en boven de hemelen. Dit betekent dan niet Zijn
plaatselijkheid, maar Zijn toestandelijkheid. We hebben zo een 
Heere in de hemelen en boven de hemelen. Evenals Israël een 
Heere had Die in de Schechinah woonde en Dien de hemel der 
hemelen niet kon bevatten. 

Zo bezien bestaat er geen tegenstrijdigheid tussen teksten als: « 
Vader in de hemelen » en « Over boven de hemelen », « het 
burgerschap in de hemelen » en « het gezet zijn over boven alle 
dingen ». De algemene aanduiding is om niet aards te denken, de 
bijzondere om de bijzondere verhevenheid aan te geven. 

We geloven dus, dat de overhemelse boven de schepping zijn,
en niet de hemellichamen aangeven; dat Christus wat positie 
aangaat, zetelt boven over alles; wat sfeer aangaat is dit in 
bijzondere zin aan Gods rechterhand, in algemene zin kan er ook 
gezegd worden: in de hemelen. De O.T. symboliek geeft hierin 
veel nuttige aanwijzingen die uit het oog verloren worden. 
Christus is naar Zijn Wezen en wegens Zijn verdienste boven de 
schepping verheven. 

ALLE KNIE ZAL ZICH BUIGEN. Nu hebben onze bestrijders
een bezwaar n.l. dat Fil. 2:10 zegt, dat alle knie zich voor Christus 
buigen zal en wel die dergenen die in de ophemelse zijn, die op 
aarde zijn, die onder de aarde zijn. Zij die da hemelen bewonen, 
het Lichaam van Korinthe, vallen daar dus buiten zeggen zij, het 
zijn alleen de knieën der ophemelsen, der opaardsen en der 
onderaardsen. We merken op, dat dit letterlijk genomen juist
schijnt te zijn, doch naar de bedelingen genomen bewijs geeft van 
oppervlakkig doordenken. Immers 2 Cor. 5 zegt, dat het Huis 
slechts aionisch in de hemelen is en dus later op aarde kan zijn
zoals het Nieuw-Jeruzalem, nu nog boven is, Gal. 4:26 doch 
eenmaal op aarde komt. De hemelsen van de toekomende eeuw 
kunnen de « aardsen » van later zijn geworden. Naar de 
bedelingen bezien, is er dus geen bezwaar voor de oplossing, want 
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Paulus zegt niet, wanneer alle knie zich voor Hem buigen zal. 
Verder wijst de naam Jezus er op, dat we meer aan de sfeer op 
aarde moeten denken. 

Hierbij komt nog iets: Voor ons bedoelt Paulus nog wat anders 
dan mensen en wel de ophemelse boze overheden en machten van 
Ef. 6:12, de op de aarde geworpen duivel en zijn engelen, de onder 
de aarde komende gestorven bovennatuurlijke zonen Gods van Ps. 
82:6, 7, de verdorven zonen Gods van Gen. 6 die in de tartarus 
geworpen zijn. Vers 10 wijst op een aparte groep. In Jezus' naam 
buigt zich eenmaal de knie dier drie groepen. Vers 11 kan dan nog
wijder kring aangeven: Alle tong zal belijden, dat Jezus Christus 
de Heere is. In elk geval, niets dwingt ons te leren, dat we hier 
beslist de lichamen van Efeze, van Corinthe en andere mensen 
moeten zoeken. We geloven dat die er juist buiten vallen, want zij
buigen reeds nu de knie voor Hem. Het Lichaam van Efeze dat 
dan op de troon zit, behoeft dit niet meer te doen. Het Lichaam 
van Corinthe waarschijnlijk ook niet. Zij belijden hier reeds dat 
Christus de Heere is. Daarom zoeken we er juist andere groepen
in. In elk geval kan men dit niet als bewijs aanvoeren, dat Christus 
niet de hemelen zou doorgegaan zijn, wat de Schrift zegt, dat Hij
niet opgevaren zou zijn boven over al de hemelen, zoals Ef. 4 
leert. De hemel der hemelen, d.i. de derde hemel, kan Hem niet 
bevatten, volgens Salomo, Hij troont in het ontoegankelijk licht 
Gods.

DE OPHEMELSE. Wie wil leren dat epouramos meot betekenen: 
ophemels, moet ook leren, dat Christus thans op een der 
hemellichamen is, want Hij heet de Ophemelse en waar Hij een 
lichaam heeft, is Hij lichamelijk niet alomtegenwoordig. Hiermee 
leert men tevens, dat Christus' gebed: Vader, verheerlijk Mij met 
de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was, Job. 17:5, niet 
verhoord is, want ook de derde hemel is een deel der schepping.
Als Christus thans naar Zijn Wezen niet boven de schepping
verheven is, dan is Hij een schepsel en in Wezen niet God. Maar 
dan valt daarmee ook de verzoening, want God kan alleen door 
Zijn Beeld het probleem der zonde oplossen aangezien Zijn recht 
en Zijn liefde in tweestrijd geraken zonder dat. 
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Voor ons is Christus thans de Ophemelse in andere zin. Hij
vertoeft niet op een der hemellichamen of verwisselt beurtelings
Jupiter met Neptunus, deze met Uranus, deze met Mars, enz., of de 
Orion met het Zevengesternte, enz. Hij is in wezen Gods Beeld, 
wedergekeerd tot het ontoegankelijk licht dat eenmaal tot 't Beeld
Gods zijn behoorde, is nu boven over alle macht en overheid en 
kracht en heerschappij en alle naam in deze aioon en in de 
toekomende Ef. 1:21 Hij is boven over al de hemelen, Ef. 4:10. 
Gode zij dank voor de verheerlijking van Zijn Beeld. 

De groep van Corinthe kan het beeld des Ophemelsen dragen.
Zij kan komen tot de derde hemel. Paulus is daar als voorloper van 
in opgetrokken geweest, 2 Cor. 12. Reeds het spreken van de derde 
hemel moest de tegenstanders aan het nadenken brengen, wat dat 
is. Dat is de hemel over de hemelen. Christus zal dus zeker niet op 
een der hemellichamen zijn. 

TEN HOOFD BOVEN ALLE DINGEN. Er is evenwel meer. De 
tegenstanders zien niet, dat zij in een vicieuse (noodlottige) cirkel 
lopen. Eerst ontkennen zij, dat Efese een geheel nieuwe sfeer opent 
met een nieuw Lichaam, dat opwast uit het Hoofd boven alle 
dingen. Dan persen ze de vroegere bedeling in in de nieuwe en 
brengen alles, wat niet in God verborgen was over naar de 
tegenwoordige, dan verwijten zij ons, dat wij niet goed lezen om 
ten slotte Christus neer te halen tot de oude schepping en Hem 
daarin een plaats te geven buiten het ontoegankelijk licht, buiten de 
heerlijkheid die Hij had eer de wereld was. Eindelijk komen zij er
op terug, dat Hij ophemels is. 

Zij vergeten Gen. 3 en 2 Cor. 12. Paulus is opgetrokken geweest
in het paradijs tot in de derde hemel. Gen. 3 leert, dat er nog meer
is dan het paradijs en die derde hemel. Er zijn ook nog de 
cherubim die dragers zijn der Godheid, Ez. 1:26. In Ef. 1 en 2 leert 
Paulus iets meers dan in 2 Cor. 12. In 2 Cor. 12 is hij in het 
paradijs. In EL zit hij met Christus op de troon Gods. Het Lichaam 
wordt mede gezet aan Gods Rechterhand. Als de tegenstanders
kunnen bewijzen, dat Ef. 1 en 2 op een lijn staat met 2 Cor. 12 en 
er slechts een overgang is, dan zullen we onze meening over de 
bedeling der verborgenheid wijzigen. Maar als vaststaat, dat er
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nimmer geopenbaard is, dat naast en na Christus enig mens, hij zij
dan Jood of Heiden, mag plaats nemen zonder nieuwe roeping
Gods, de roeping Gods die boven is, Fil. 3:14, en dat dit maar niet 
bloot is het op een lijn stellen van de Heiden met de Jood, dan is te 
verstaan, dat de bedeling der verborgenheid meer is dan het 
optrekken tot in de derde hemel, dat er iets hogers is. 

We besluiten dit onderdeel en geloven van harte, dat Christus al 
de hemelen is doorgegaan, omdat in de derde hemel geen zetel 
voor Hem was evenmin als voor de hogepriester in het heilige der
heiligen een zetel was en het type leert, dat hij daar niet zitten kan. 
De zetel van Christus is hoven de cherubs d.i. boven al het 
geschapene uit. Daar wordt het Lichaam mede gezet. Hiertoe is 
een aparte roeping nodig. Alleen zij die Paulus volgen in zijn
bediening voor de bedeling der verborgenheid, die door God
daartoe uitverkorene zijn, wordt dit nu bereid. Over wat later zijn
zal, handelen we niet. Christus is naar Zijn bestaanswijze verheven 
boven al het geschapene en bewoont met God een ontoegankelijk
licht. Wie dit niet kan belijden, doe in elk geval niet af van Zijn eer
en late dit punt rusten, werpe zich in geen geval op als bestrijder
van hen die Hem leren te zijn boven over alle dingen. Naar de 
Schriften. Het « in de ophemelse plaatsen » sluit wel in, dat Hij
daarin af kan dalen, zoals God tot Mozes afdaalde in het heilige
der heiligen, Ex. 25:22, maar zegt niet, dat Hij er niet boven uit 
gaat en op mag klimmen tot Gods rechterhand in het 
ontoegankelijk licht. En daar wordt het Lichaam ook een plaats 
bereid.
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3

WIE ZIJN DE « WIJ » VAN EFEZE 1-3. 

« WIJ » EN « GIJ ». Waar men meent, dat het « Lichaam van 
Korinthe » overgaat in het « Lichaam van Efeze », waarin de 
Heidenen op een lijn gesteld worden met de Joden en het erfdeel 
van de laatsten naar de hemel verplaatst wordt — alsof Christus als 
Jood daar zit — komt men ook tot een eigenaardige verklaring van 
Ef. 1-3 wat betreft het « wij » en het « gij ». De « wij » zegt men 
zijn de Joden, de « gij » de Heidenen. Men grondt dit vooral op Ef. 
2:11 « ... en gij die eertijds Heidenen waart in het vlees » en 2:13 
« ... gij die eertijds verre waart, zijt nabij geworden ». Wij willen 
een en ander narekenen en de proef op de som maken. Daartoe 
zullen we overal waar « wij » of « ons » staat het woord « Joden » 
bijvoegen en overal waar « gij » en « u » staat Heidenen en zien tot 
welke konklusies dit leidt. Zijn ze houdbaar, dan is het « Lichaam 
van Efeze » nu het samenlichaam van Jood en Heiden, zo niet, dan 
zijn Jood en Heiden thans samenlichaam met Christus en is de 
verborgenheid iets geheel nieuws. 

NIEUW KOMMENTAAR OP EFEZE. Beginnen we dan: 
«...Genade zij u (Heidenen) en vrede van God onzen (der Joden) 
Vader en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader
onzes (der Joden) Heeren Jezus Christus, die ons (Joden) gezegend
heeft met alle geestelijke zegening in de ophemelse (d.i. volgens
de bestrijders op de hemellichamen) in Christus, gelijk Hij ons 
(Joden) uitverkoren heeft in Hem... opdat wij (Joden) zouden heilig
en onberispelijk zijn voor Hem; in liefde ons (Joden), verordineerd
hebbende tot het stellen in de zoonsstand (grondtekst) ...door
welke Hij ons (Joden) begenadigd heeft in den Geliefde, in Wien 
wij (Joden) hehben de verlossing door Zijn bloed... ons (Joden) in 
alle wijsheid bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn
wil... wij (Joden), die te voren verordineerd waren naar het 
voornemen Desgenen die alle dingen werkt naar den raad van Zijn
wil, opdat wij (Joden) zouden zijn tot prijs der heerlijkheid Zijner
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genade, wij (Joden), die een voorhoop hebben in Christus 
(grondtekst), in Wien ook gij (Heidenen), nadat gij (Heidenen) het 
woord der waarheid, het evangelie uwer (der Heidenen) 
behoudenis, gehoord hebt in Wien ook gij (Heidenen) nadat gij
(H.) geloofd hebt, (Gr.: toen gij geloofdet), zijt verzegeld
geworden met den Heiligen Geest der belofte Die het onderpand is 
van onze (der Joden) erfenis ... 

Daarom ook ik, gehoord hebbende van het geloof in den Heere 
Jezus, dat onder u (Heidenen) is, en de liefde tot al de heiligen,
houd niet op voor u (Heidenen) te danken, gedenkende uwer in 
mijn gebeden, opdat ... de Vader der heerlijkheid u (Heidenen) 
geve den geest der wijsheid ... opdat gij (Heidenen), moogt weten, 
welke zij de hoop van Zijn roeping en welke de rijkdom zij van de 
heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen... 

En u (Heidenen) heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij (H.) 
dood waart voor (niet: door) de misdaden en de zonden, in welke 
gij (H.) eertijds gewandeld hebt ... onder dewelken ook wij
(Joden) allen eertijds verkeerd hebben. Maar God ... toen wij
(Joden) dood waren door (voor) de misdaden, heeft ons (Joden) 
levend gemaakt met Christus (uit genade zijt gij (H.) behouden 
geworden) en heeft ons, (J.) mede opgewekt en heeft ons (J.) 
mede gezet in de ophemelse (plaatsen) in Christus Jezus... 

Want wij (Joden) zijn Zijn maaksel... Daarom gedenkt gij die 
eertijds Heidenen waart en die voorhuid genaamd werdt van 
degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen 
geschiedt, dat gij (H.), in dien tijd waart zonder Christus, 
vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de 
verbonden der beloften... Maar nu, in Christus Jezus zijt gij (H.), 
die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van 
Christus. Want Hij is onze (der Joden) vrede, die deze beiden één 
gemaakt heeft... En komende heeft Hij door het evangelie vrede 
verkondigd u (H.), die verre waart en dien die nabij waren. Want 
door Hem hebben wij (Joden) beiden den toegang door een Geest 
tot den Vader. Zo zijt gij (H.) niet meer vreemdelingen en 
bijwoners, maar medeburgers der heiligen (der Joden) en 
huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament... op welken ook 
gij (H.) medegebouwd wordt tot een woonstede Gods door den 
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Geest.
... Indien gij (H.) maar gehoord hebt van de bedeling der 

genade... dat de Heidenen samenbezitverkrijgers, samenlichaam 
en samendeelgenoot zijn van de belofte in Christus... Mij... is deze 
genade gegeven om onder de Heidenen door het evangelie te 
verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus. 

Daarom bid ik u (H.), dat gij niet vertraagt in mijn verdrukking
voor u (H.)... 
.............................
opdat gij (H.) ten volle kondet begrijpen met al de heiligen,
(Joden).

Zo bid ik u (H.), dan ...dat gij (H.), wandelt waardiglijk... u (H.) 
benaarstigende ... gelijkerwijs gij (H.) ook geroepen zijt tot één 
hoop uwer roeping... Maar aan elk van ons (Joden), is de genade
gegeven naar de maat der gave van Christus... totdat wij (Joden), 
allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs... opdat wij
(Joden) niet meer kinderen zouden zijn. 

Ik zeg dan dit, ...dat gij (H.) niet meer wandelt gelijk de 
Heidenen (andere staat niet in het Grieks) ... Doch gij (H.) hebt 
Christus alzo niet geleerd, indien gij (H.) maar gehoord hebt... dat 
de waarheid in Jezus is. » 

DE INKONSEKWENTIE. Tot zover de omzetting in de 
toonschaal der bestrijders. De lezer kan dit nu zelf wel 
voortzetten. We bezien het bovenstaande nu wat nader. Gelooft 
men, dat Paulus nu met de « wij » en « ons » de Joden op het oog
heeft en met de « gij » de Heidenen? Zo ja, dan moet men ook 
geloven, dat God allereerst der Joden Vader is, vs. 2, dat God de 
Joden in Christus uitverkoren heeft in Hem, vs. 4, d.w.z., toen 
voor de nederwerping der wereld, toen er nog geen Jood was, dat 
Hij Christus als Jood aanziet en Hem deswegen zegent met alle 
geestelijke zegening, vs. 3, dat Hij de Joden voorgetrokken heeft 
in Zijn zegening, vs. 4-14. Maar dit wordt weersproken door Rom. 
2:29, waarin God ook even goed de God der Heidenen heet, 
volgens Gal. 3:5 waarin staat, dat in Christus — en over Hem gaat
het in Ef. 1 vooral — noch Besnijdenis, noch Voorhuid eenige
kracht heeft, door Hand. 15:11, waarin Petrus zegt, dat hij gelooft
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door de genade des Heeren Jezus zalig te worden op zulke wijze
als ook « zij », dus niet « zij » als « wij » (Joden) en verder door de 
hele Paulinische bediening die steunt op de rechtvaardiging door
het geloof zonder de wet en zonder de besnijdenis. 

God heeft geen Joden uitverkoren in Hem, want in Christus is 
noch Jood noch Griek, Gal. 3:28. God is niet der Joden Vader wat 
betreft hun voorrang, God begenadigde niet allereerst de Joden in 
de Geliefde, maakte hen niet allereerst bekend met de 
verborgenheid van Zijn wil. Dat wordt al weertlegd door Ef. 3:11 « 
in Hem, in Welken ook wij (Joden) een erfdeel geworden zijn.» 
Als zij het geworden zijn, hebben zij het niet in de hoedanigheid
van Jood. 

Wij verklaren het « wik » en « gij » anders. Het « wij » moet 
niet verklaard worden door de vooropgezette mening, dat de 
Heidenen in Efeze op een lijn met de Jood getrokken wordt, maar
door vs. 1 van Efeze: Paulus een apostel van Jezus Christus door
den wil Gods, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. (In 
Efeze ontbreekt in de oudste handschriften. « Efeze » was een 
algemeen rondschrijven. De plaatsnaam, het adres, werd
opengelaten en later ingevuld bij het afzenden naar een bepaalde 
gemeente). De « wij » zijn de heiligen en gelovigen. Deze kunnen 
beurtelings « gij » worden, niet bezien van uit het standpunt van 
Joodse voorrang, maar bezien vanuit het standpunt van Paulus. 
Niet als Jood, maar als schrijver. Het « gij » staat dus niet 
tegenover het « wij », maar tegenover het « ik ». Het « wij » 
omsluit het « ik » en het « gij » en is geen tegenstelling met het « 
gij ». Het « wij » staat niet tegenover het « gij » maar vat het « ik » 
en « gij » samen. Zo gelezen, wordt alles duidelijk. De God en 
Vader onzes Heeren Jezus Christus is hun aller God en Vader. Die 
heeft hen, Paulus en de lezers (die hem althans gehoor geven)
uitverkoren in Christus. Niet als Jood of als Heiden, maar als groep
uit de mensheid voor de nederwerping der wereld. Die heeft hen 
verordineerd tot het stellen in de zoonsstand. In de Romeiner brief
schrijft hij reeds, dat zij — en dit waren Joden en Heidenen —
ontvangen hadden de Geest der « aanneming tot kinderen », Gr.: 
het stellen in de zoonsstand, 8:15. Evenzo in Gal. 4:5. En dit waren 
voornamelijk Heidenen. Rom. 8:15 en Gal. 4:5 werpen dus reeds 
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de mening, dat in Ef. 1:4 Joden zouden bedoeld zijn, finaal omver. 
De « aanneming tot kinderen » betrof allen die heiligen en 
gelovigen waren, mits zij met Christus gekruisigd, gestorven en 
opgestaan waren, in Christus waren, Rom. 6, 8. Zij werden 
begenadigd in de Geliefde, zij hadden de verlossing in Zijn bloed, 
hun werd nu de nieuwe verborgenheid bekend gemaakt, hun werd 
een nieuw erfdeel verzekerd, zij moesten zijn tot prijs Zijner
genade. Enz. Paulus sluit met zijn « wij » en « ons » niet uit, maar 
in. Als hij dan verder gaat om een bepaalde groep uit hen toe te 
spreken, b.v. de gemeente te Efeze, Laodicea, Filipp., enz. dan is 
het vanzelf « gij » vs. 13. Dit betreft dan een nieuw te winnen 
groep, een deel, dat het nu voor het eerst hoort, voor wie de 
verborgenheid uiteengezet wordt, die verlichte ogen mogen
krijgen. Paulus zegt dan ook in vs. 18 niet: en welke de rijkdom zij
der heerlijkheid Zijner erfenis in de Joden, maar: in de heiligen.
De « wij » zijn dus niet de Joden, maar de « heiligen ». We 
zouden zo verder kunnen gaan met hfdst. 2 doch laten ook iets aan 
de lezers over. We wijzen er ten overvloede nogmaals op, dat de 
Jood niet als Jood in Christus in de ophemelse gezet wordt, 2:6, 
maar dat de « ons » hier de groep is van heiligen en gelovigen en 
de « gij » dat deel van de groep tot wie de nieuwe tijding komt. 
Men lette op de afwisseling van het «ons » en « gij » in vs. 8 en 
10.

ONDERSCHEIDEN « GIJ'S ». Maar, betekent het « gij » in 2:11 
dan niet de Heidenen? Dat is onloochenbaar, gezien de 
bijvoeging: « gij die eertijds Heidenen waart. Het Grieks heeft: 
Daarom, gedenkt, dat eens gij, de Heidenen in het vlees... Dat wil 
echter niet zeggen, dat voor « gij » steeds « Heidenen » moet 
gelezen worden. Dan had Paulus in 3:6 niet moeten schrijven: dat 
de Heidenen... enz., maar: dat « gij » ... samenlichaam zoudt zijn
met ons. 

Dat bij het « gij » wel nagegaan moet worden, wat er mee 
bedoeld wordt en alles maar niet gelijk gesteld mag worden, dat, 
m.a.w. de geleding en onderscheiding veel fijner is, dan men 
aangeeft door botweg te beweren, dat « gij » de « Heidenen » 
betekent, althans in hfdst. 1-3 (dus niet in 4-6?) en er een andere 
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lijn in gezocht moet worden, bewijst ook 5:22, 25, 6:1, 4, 5, 9. 
Hier vinden we dezelfde constructie als in 2:11:, « Gij vrouwen », 
« gij mannen », « gij kinderen », « gij dienstknechten », « gij,
heren ». Steeds staat er « de » zoals in 2:11, dus: de Heidenen, de 
vrouwen, de mannen, de kinderen, de 28 slaven, de heren. Ef. 2:11 
luidt dus: Daarom gedenkt gij, de Heidenen in het vlees, die 
genoemd werd voorhuid van de zijde van hen die genoemd 
worden (de) besnijdenis in het vlees die met handen geschiedt.
Wie deze tekst opmerkzaam leest, zal zien, dat Paulus niet zegt;
dat zij zo genoemd werden door « ons », door hem en de Joden die 
hem volgden, maar door hen die de Besnijdenis genoemd werden. 
Hij onderscheidt zich dus van die Besnijdenis en wijst daarmee 
drie groepen aan: de Besnijdenis, de Voorhuid en het « ons ». 
Maar dan kan het « wij » en « ons » niet zijn de Joden de 
Besnijdenis als zodanig, maar is iets anders. Voor ons hen die 
Paulus volgden. 

WIE 'ZIJN DE « WIJ'S » EN DE « GIJ'S ». Het « wij » en het « 
gij » is niet Jood en Heiden, maar de gehele groep als zodanig
genomen en het toegesproken deel. Dat blijkt uit de praktische 
raadgevingen in hfdst. 4-6. Ook daar hebben we die afwisseling.
Durft men volhouden, dat het « wij » en « ons » daar ook Joden, 
het « gij » en « u » Heidenen aanduidt? Zo ja, dan ontstaat de 
grootste ongerijmdheid. En zo neen, waarom is men dan zo 
inkonsekwent, dat men dit in hfdst. 1-3 wel in- en doorvoert en 
terugschrikt voor hfdst. 4-6 ? Als de regel alleen opgaat in 1-3 en 
niet in 4-6, deugt hij niet en bewijst, dat men een vooropgezette
mening heeft. Deze zal schipbreuk lijden op de rots der realiteit. 
Nog een enkele tekst ter toepassing. 5:30 « Want wij — zijn dat 
alleen de Joden? — zijn leden Zijns Lichaams ». 5:33 « Zo dan 
ook gijlieden, elk in het bijzonder » — zijn dit alleen de 
Heidenen? 6:2 « Want wij hebben den strijd niet », enz. Zijn dit de 
Joden? 6:21 « En opdat gij moogt weten », enz. Betreft dit alleen 
de Heidenen? 

Laat men nuchter zijn en niet drijverig doordraven op iets wat 
onhoudbaar is. Laat men onderscheiden. Als het « gij » van Ef. 1-
3 steeds de Heidenen aanduidt, waarom dan ook niet het « gij » 
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van Ef. 4-6. Men moet geen willekeurige maatstaf nemen. 
We besluiten. Het « wij » in Ef. zijn niet de Joden of Joodse 

gelovigen als zodanig, maar omvat de hele groep heiligen en 
gelovigen die Paulus' nieuwe openbaring ontvangen en aannemen 
en met wie Paulus zich vereenzelvigt zoals b. v. in 1 Thess. 5:8, 1 
Cor. 2:12, 16; 9:25, 12:13 e.a. Het « gij » is de groep tot wie de 
brief gericht wordt en is te bezien vanuit Paulus, des schrijvers,
standpunt. De aanspreking « gij Heidenen », bedoelt niet te 
zeggen, dat het « gij » in Efeze altijd « heidenen » aanduidt 
evenmin als uit het « gij vrouwen », « gij mannen » enz. afgeleid
moet worden, dat het « gij » steeds vrouwen of mannen aanduidt; 
het is bloot een aanspreking. In hfdst. 2 is wel sprake van de 
gesteldheid der Heidenen, geestelijk en historisch bezien, maar 
kan niet afgeleid worden, dat het « gij » steeds Heidenen als 
zodanig betekent, want dan zouden alleen de Joodse gelovigen
mede opgewekt en medegezet zijn in de ophemelse plaatsen in 
Christus en niet ook de Heidenen. Dan zouden alleen de Heidenen 
gelovigen uit genade zalig worden en niet ook de Jodengelovigen
en zouden alleen dezen Zijn maaksel zijn geschapen tot goede
werken. Dit wordt reeds uitgewist door 2 Cor. 5, waarin geleerd
wordt, dat, wie in Christus is, een nieuwe schepping is. En als 
zodanig spreekt Paulus hen toe. Dat hij hen herinnert aan het 
Heidenen zijn, bewijst te meer, dat er een nieuwe bedeling is 
ingegaan, die Hand. 28:28 aangeeft: « Het zij u dan bekend, dat de 
zaligheid der Heidenen gezonden is en dezen zullen horen. » Het « 
gij » in Efeze moet onderscheidelijk uitgelegd worden en niet 
maar oppervlakkig weg toegepast worden op de Heidenen. 
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4.

WANNEER HEEFT DE OPNAME PLAATS. 

UIT DE TOORN. Volgens de eene bestrijder kan de opname te 
allen tijde plaats vinden, volgens de andere gaat ze minstens zeven 
jaar vooraf aan de openbaring. We mogen zeker wel vragen, waar 
de Schrift zegt, dat de opname plaats heeft zeven jaar voor de 
openbaring van Christus. We zullen de kwestie aangaande de 
opname nogmaals bespreken. We schrijven in hoofdzaak af wat 
we reeds vroeger daarover opstelden. 

De opname heeft plaats onder de volgende omstandigheden: 
1°. De Thessalonicensergroep wordt verlost uit de toekomende 

toorn, 1 Thess. 1:10: « En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, 
Dewelke Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, Die ons verlost 
uit (niet: van) den toekomenden toorn ». We hebben in de 
grondtekst drie maal het woord « uit ». Christus komt uit de 
hemelen, is er dus in; Hij werd opgewekt uit de doden, lag eens 
tussen hen in, Ps. 16:10, Hand. 2:27; Hij verlost uit de 
toekomende toorn, die groep is er dus in. Om uit de toorn verlost 
te worden moet men er eerst in zijn. Dit behoeft nog niet te 
betekenen, dat die toorn hen nu treft. God kan hen er zeer wel in 
bewaren. Evenals Israël in Egypte bevrijd bleef van de meeste 
plagen, zal deze groep in de toorn bewaard worden. Een 
reisgezelschap dat, gewaarschuwd voor een naderend onweer, 
zijn, tocht uitstelt en thuis blijft, wordt voor (van) dat onweer 
bewaard, een herder die met zijn kudde op het veld is en over wie 
de bui losbreekt, kan er uit bewaard warden. 

Om de konsekwentie van 1 Thess. 1:10 te ontgaan, is men op de 
vondst gekomen, het te verklaren met Op. 3:10: « ... Zo zal Ik ook 
u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld 
komen zal. » Ook hiermee loopt men vast. En wel hierom;: a). De 
ure der verzoeking is niet de toekomende toorn; het is o.i. het zich 
verwonderen achter het Beest, Op. 13:3, en het aanbidden er van, 
vs. 8. b). Men moet 1 Thess. niet verklaren met de Openbaring,
omdat het verschillende groepen zijn. Als men ze vereenzelvigt,
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komt men uit op het Calvinistische standpunt, dat er maar één 
gemeente is vanaf de grondlegging der wereld. c). Men vergeet 1 
Thess. 1:10 te verklaren met het overige van 1-2 Thess. 

Men voert tot verder bewijs, dat « uit » in 1 Thess. 1:10 niet « 
uit » betekent nog andere teksten aan. Zo b. v. 2 Tim. 4:17: « ... ik 
hen uit den muil des leeuws verlost ». Paulus was niet in de muil 
des leeuws, zegt men, dus kon hij er niet uit verlost worden. Laat 
ons zien. Paulus heeft hier het oog op zijn « eerste verantwoording
», vs. 16. Hij was niet in een letterlijke leeuwenmuil geweest en 
had zelfs nooit gevaar gelopen in een letterlijke leeuwenmuil te 
komen daar hij een Romeins burger was. « Muil des leeuws » 
kunnen we dus niet letterlijk opvatten, het is een stijlfiguur. Men 
kan veronderstellen, dat hij door « leeuw » Nero wil aanduiden. 
Paulus was in zijn macht en in gevaar om te komen. Men kan de 
uitdrukking echter meer algemeen opvatten voor een groot gevaar.
Zo zegt ook Ps. 22:22: « Verlos mij uit des leeuwen muil ». Hoe 
ook, Paulus was letterlijk in dat gevaar en werd er letterlijk uit 
verlost. « Muil des leeuws » kan een figuur zijn, « uit » niet, dat 
moet men letterlijk nemen. Onze tegenstanders draaien het juist
om: leeuwenmuil zou letterlijk zijn, doch uit » zou iets anders 
willen zeggen. Men begrijpt hoe veel zwakker de uitdrukking van 
Paulus zou Lijn, als men hier zou moeten lezen, dat hij slechts van 
een gevaar verlost is. Dat drukt niet op voldoende wijze het 
dreigende, hem omringende gevaar uit. 

Evenals het gevaar, de leeuwenmuil, er was toen Paulus schreef, 
zal de toorn van 1 Thess. 1:10 er eens zijn. Evenals Paulus in dat 
gevaar was en er uit gered werd, zullen sommigen in die toorn zijn
en er uit behouden worden. 2 Tim. 4:17 bewijst dus juist het 
tegenovergestelde van wat men wil bewijzen. 

Verder geeft men Joh. 17:15 als bewijs: « Ik bid niet, dat Gij
hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van, Gr.: 
uit, den booze ». Zij zijn toch niet in de Booze, zegt men. We 
geloven, dat, waar de gehele wereld in het booze ligt, 1 Joh. 5:19 
dit juist een bewijs is voor wat wij zeggen en men Joh. 17:15 niet 
aanvoeren kan als tegenbewijs. De wereld ligt in het booze. Men 
kan ook vertalen: in de Booze. Alle gelovigen verkeren op zijn
terrein. Daaruit neemt God ze niet weg, Joh. 17:15. Zij zijn er dus 
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in. Hoe werden ze er nu uit bewaard? Aldus: « Die uit God 
geboren is, bewaart zichzelven en de Booze vat hem niet », 1 Joh. 
5:18. Hij is dus wel in de Booze, d.i. in zijn machtssfeer, (zie Ef. 
2,3), maar wordt er uit bewaard. Zo nu ook met de toekomende 
toorn. Men komt er in, maar wordt er in bewaard en uit verlost. 
Ook de bewijsvoering met Joh. 17:15 faalt, want 1 Joh. 5:18 en 19 
geven een andere oplossing. De hele wereld ligt in de Booze, toch 
kan men zichzelve daaruit bewaren. 

Zo blijken de tegenbewijzen geen steek te houden. Veeleer 
bevestigen zij onze mening. We merken verder op, dat men 1 
Thess 1:10 allereerst met 1 Thess. 1:10 moet verklaren en dat, als 
« uit » daar twee maal werkelijk « uit » betekent, het de derde 
maal niet zal betekenen, « af van » of « voor » maar ook « uit » 
betekent, d.i. uit het midden van. 

BIJ MICHAELS OPSTAAN. 2°. De opname heeft eerst plaats als 
de Heere met Michaël komt. 1 Thess. 4:16 zegt duidelijk: « Want 
de Heere Zelf zal met (Gr.: in) een geroep, met (in) de stem des 
archangels en met (in) de bazuin Gods nederdalen... » De 
archangel is Michaël, Jud. 9. Volgens Dan. 12:1 staat Michaël 
eerst op als het zulk een tijd van benauwdheid zal zijn als er niet 
geweest is sinds dat er een volk geweest is; dus in de grote
verdrukking voor Israël. Hoe kan men de opname los maken van 
de grote verdrukking als Michaël, die niet los te maken is van de 
opname, eerst opstaat in de grote verdrukking? Dat is de tijd,
wanneer de politieke Antichristus, het Beest, opgetrokken is naar 
het Sierlijke Land en de tenten van zijn paleis (d.i. paleiselijke
tenten) staan tussen de zeeën aan de berg des heiligen sieraads, de 
tempelberg. Er is voor ons in de Schrift geen opname te vinden 
buiten Michaël om. Er is voor ons ook evenmin een dubbele 
komst, een ter opname van « de » Gemeente, een voor Israël. 
Michaël is verbonden met Israël. De opname van 1 Thess. 4 en de 
komst van Christus voor Israël liggen in een lijn. Het zijn twee 
fazen van één parousia. 

Ook hier heeft men een nieuwe uitlegging opgesteld. Men zegt:
er staat niet: met de stem des Archangels, maar: met aartsengelijke
stem, d.i. met de stem als van een aartsengel. Niet de Archangel
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Michaël zal zich laten hooen en Christus komt niet met hem, maar 
Christus Zelf zal Zijn stem laten horen en die zal klinken alsof ze 
van een aartsengel was. Als dat zo is, moet men konsekwent zijn.
Dan staat er dus ook niet, dat Christus zal komen met de bazuin 
Gods (zelfde konstructie), maar: met de bazuin van 'n God. En in 
vs 16 niet, dat Paulus iets zegt in het woord des Heeren, maar: in 
het woord van 'n Heer. Overal is het lidwoord weggelaten. Er staat 
dus: in woord Heeren, in stem Archangels, in bazuin Gods. Als « 
de stem archangels » betekent: de stem van 'n archangel, betekent 
de bazuin Gods de bazuin van 'n God (god) en het woord van 'n 
Heer (heer?). Dit is de noodwendige konsekwentie. Maar als het « 
woord Heeren » betekent « het woord des Heeren » en « de bazuin 
Gods » « de bazuin van (de hun bekende allerhoogste) God », dan 
is « de stem archangels » ook « de stem van dè (d.i. van de 
bekende) Archangel ». En dit is dan Michaël. Men vordert dus 
niets met zijn betoog. Echter, al aangenomen, dat hier zou moeten 
staan: met een aartsengelijke stem (de nieuwe vertaling van een 
der bestrijders heeft: met de stem des Archangels), dan nog zijn
daarmee de andere bezwaren tegen de te-allen-tijde-mogelijke-
opname die we hier geven, niet ontzenuwd. Deze bevestigen de 
gewone vertaling. Christus komt in de sfeer van de Aartsengel, in 
die van de bazuin Gods, d.i.: als zij zullen klinken. 

IN DE DAG DES HEEREN. 3°. Paulus schrijft aan de 
Thessalonicensen over de dag des Heeren, 1 Thess. 5:2, 2 Thess. 
2:2, grondtekst. Als deze groep daar niets mee van doen had, 
waarom hadden zij dan dat onderricht nodig over het 
tegenwoordig zijn van de dag des Heeren. De Thessalonicensen 
dachten, dat die dag er reeds was, bewijs, dat zij er op rekenden 
die dag mee te zullen maken. In 2 Thess. 2:2 staat: alsof de dag
des Heeren tegenwoordig ware (grondtekst). Paulus zegt nu, dat 
die dag niet komt voor de Antichristus geopenbaard is. Maar dat 
gelovigen van die groep de dag des Heeren zullen mee maken, 
bewijst 1 Thess. 5:4: « Maar, broeders, gij zijt niet in de 
duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. » Paulus zegt
niet: Gij zult die dag niet mee maken, maar: Die dag zal u niet als 
een dief bevangen, bewijs, dat zij die dag zullen meemaken, want 
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anders kon hij dit niet zeggen. Als wij tegen iemand zeggen: Wees 
vannacht op uw hoede voor inbrekers, dan maakt men die nacht 
mee, alleen, men waakt. Zo moesten zij ook waken: « Zo laat ons 
dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en 
nuchteren zijn, » vs. 6. Men kan dus slapen als de anderen over 
wie de dag des Heeren komt, bewijs dat men er dan is als die dag
aanbreekt, dus niet is opgenomen. 

BIJ DE KOMST MET DE ENGELEN. 4°. Die groep zal verdrukt 
worden en niet weggenomen voor de grote verdrukking. Bewijs: 2 
Thess. 1:7: U die verdrukt wordt verkwikking in de openbaring
des Heeren Jezus Christus van den hemel met de engelen Zijner
kracht. » De verkwikking geschiedt dus eerst, als de Heere met 
Zijn engelen komt. Is dat alleen ter opname van die groep? Neen, 
want vs. 8 zegt: « ... met vlammend vuur wrake doende over 
degenen die God niet kennen, d.i. willen erkennen. » Dit zijn de 
aanhangers van het Beest, 2 Thess. 2:4. Op. 13:15-18. De opname 
heeft dus plaats als de Heere komt met vlammend vuur om wrake 
te doen. Van een opname lang voor die dag weet de Schrift ook 
hier niets. 

Wanneer komt de Heere nu niet Zijn engelen. Dat leert ons Mt. 
24:29-31 « Na de verdrukking dier dagen, » d.i. na de grote
verdrukking, zie Mt. 24:21. Eerst dan zendt Hij Zijn engelen uit, 
vs. 31. Er is nergens sprake van een dubbele komst, eerst met, dan 
zonder engelen. Als Hij met Michaël komt, en dat is eenmaal, 
komt Hij ook met Zijn engelen. De Heere kan dus noch te allen 
tijde wederkomen om « de » Gemeente op te nemen, noch zeven 
jaar voor de eindtijd. 

IN DE LAATSTE BAZUIN. 5°. De opname en verandering heeft 
plaats in de laatste bazuin. 1 Cor. 15:51, 52 luidt in de grondtekst:
« Zie, broeders, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet 
allen ontslapen ,maar wij zullen allen veranderd worden, in een 
punt des tijds, in een ogenblik, in (zelfde woord als, de twee 
andere « in's ») de laatste bazuin. Wat is de laatste bazuin? Als we 
Schrift met Schrift verklaren en niet met de Romeinse 
legerbazuinen zoals men wel doet, is de laatste bazuin de zevende 
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van de Openbaring. Deze weerklinkt niet voor de tweede helft van 
Daniëls 70ste jaarweek begonnen is. In de laatste bazuin heeft de 
verandering en de opname plaats. « In de dagen der stem, des 
zevenden engels, als hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid
Gods vervuld worden », het verborgen zijn van God zal dan 
ophouden, m.a.w., dit loopt uit op de openbaring. En deze vinden 
we in 2 Thess. 1:16, 17 genoemd. De opname heeft dus niet plaats 
voor de grote verdrukking, noch ook 7 jaar voor het einde, maar 
bij het einde. Wat « in » zeker jaar plaats heeft, kan even zo goed
nog aan het eind van dit jaar plaats vinden. 

Men ziet uit een en ander duidelijk, dat men de opname van de 
Thessalonicensergroep niet voor, maar zeker in en wel aan het 
einde van de grote verdrukking moet stellen. Hiermee vervalt de 
mening, dat ze te allen tijde of 7 of 31/2 jaar voor de openbaring
van Christus kan plaats hebben. En ook de mening,dat dit de 
voorhoop is van Ef. 1:12,grondtekst (wij die een voorhoop hebben 
in Christus). Zo is er geen voorhoop en blijft de opname nauw aan 
de hoop Israëls verbonden. 
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5.

WAT IS: ZIJN DOOD GELIJKVORMIG WORDEN? 

LEER DER TEGENSTANDERS. De tegenstanders keren zich 
ook tegen de uitopstanding. Men zegt: « In 2 Tim. 4:8 staat niet, 
dat Paulus de prijs behaald heeft en bereikt heeft het aan Christus' 
dood gelijkvormig worden. De kroon der rechtvaardigheid die 
hem weggelegd is, ontvangt hij niet eenige dagen na zijn dood 
maar hij ontvangt hem in die dag, tegelijk met allen die Zijn
verschijning liefgehad hebben. De dag dat die allen de kroon 
ontvangen, is nog niet gekomen, zodat dus ook Paulus er nog op 
wacht. Paulus is nog dood. En dan is het een kroon voor allen die 
Christus' verschijning hebben iiefgehad. Er staat niet, dat het een 
kroon is voor wie Zijn dood gelijkvormig zijn geworden. Zo er 
een tekst de leer van de persoonlijke opstanding tegenspreekt, dan 
is het wel 2 Tim. 4:6-8. 

Het ontbonden worden is losgemaakt worden van de doden. 
Maar als wij geloven, wat de Schrift zegt, dat de doden niet met al 
weten, dan maakt het voor ons bewustzijn geen onderscheid of wij
na drie dagen of na drie jaar of na drie duizend jaar losgemaakt
worden. Voor ons bewustzijn volgt de heerlijkheid op het 
ogenblik van de dood. Leerde de Schrift die voortdurende 
persoonlijke opstandingen, dan zouden we ze aanvaarden. Maar 
de Schrift zegt: de Eersteling Christus, daarna die van Christus 
zijn bij Zijn komst, I Cor. 15:23. Of betekent Christus daar de 
mystieke Christus, Christus en Zijn Lichaam? Maar dan moet ook 
in vs. 17, 18, 19, 20 gelezen worden: Christus en Zijn Lichaam en 
ook in vs. 3, dat Christus en Zijn Lichaam gestorven is voor onze 
zonden. De Schrift zegt nergens, dat er tussen de Eersteling en die 
van Hem zijn, nog andere opstandingen plaats hebben. 

Al deze leringen komen daarvandaan, dat men Fil. 3:10 en 11 
uit het verband rukt. Fil. 3:4-11 is een volzin. In vs. 4-6 somt 
Paulus op wat hem als Israëliet gewin was, inderdaad gewin was, 
want het beërven van de aarde was hem toegezegd. Maar dat alles 
heeft Paulus schade geacht voor hetgeen hem voorgehouden werd. 
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Dan zou ook hij niet alleen de uitopstanding hebben, neen hij somt 
alles op wat hem zou geworden, indien hij de wetsgerechtigheid
losliet en de geloofsgerechtigheid aannam: hij zou Christus 
gewinnen, in Hem rechtvaardig gevonden worden, Hem kennen, 
de kracht Zijner opstanding kennen, de gemeenschap Zijns lijdens
kennen, Zijn dood gelijkvormig worden, komen tot de 
uitopstanding, dus niet slapen tot de opstanding der rechtvaardigen
of tot het oordeel van de witte troon, maar tot de uitopstanding van 
1 Cor. 15 en 1 Thess. 4. Naar dat alles heeft Paulus het oog
gericht. Naar dat alles jaagt hij, niet alleen naar de opstanding.
Christus te kennen, daarnaar jaagt hij ook. Niet om daarmee wat te 
verdienen. Verdienen deed hij in vs. 4-16. Maar van vs. 8-11 is 
alles genade. Paulus leert ons dat wel in de Romeinerbrief. Wie 
echter Romeinen aan anderen geeft, kan Filippensen niet verstaan. 
»

ALGEMEENE TEGENWERPINGEN. Tot zover een 
tegenstander. We willen vanzelf ook deze dingen onder het oog
zien en nagaan wat Fil. 3:10 en 12 betekent. Vooraf moeten echter 
eenige algemene opmerkingen worden gemaakt. 

1° De tegenstanders lopen weer in de cirkel hunner 
bevangenheid rond. Wij leren, dat het Lichaam een aparte sfeer, in 
een nieuwe bedeling is. Zij menen, dat I Cor. 15 de laatste 
openbaring is in dezen en bestrijden ons vanuit hun standpunt 
terwijl zij dit moesten doen van uit het onze zelf. Zij menen, dat er 
overgang van bedeling is; wij geloven dat God iets geheel nieuws 
aanvangt, waartoe een aparte roeping nodig is. Toen Paulus 1 Cor. 
15 schreef, was hem de bedeling der verborgenheid nog niet 
geopenbaard en kon hij dus nog niet schrijven dat tussen de 
Eersteling en die van Christus zijn, nog anderen waren, die Leden 
van Christus' Lichaam zouden zijn en tot iets hogers zouden 
komen. Evemin als in het O.T. of in de Evangeliën geleerd wordt, 
dat er verschillende orden zijn in de opstanding, evenmin wordt 
voor Efeze-Col-Fil geleerd, dat er een uitopstanding is. De 
Kerktheologie bestrijdt b.v. dat tussen de eerste en tweede 
opstanding 1000 jaar ruimte is, omdat ze die in het O.T. en de 
Evangeliën niet vindt, hoewel ze later geopenbaard is. Zo 
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bestrijden onze tegenstanders ons met argumenten uit een 
vroegere bedeling, terwijl wij leren, dat er een latere nadere 
openbaring volgt. Hierom is de bestrijding door onze 
tegenstanders even weinig doeltreffend als het die van de 
Kerktheologie is tegen het z.g. Chiliasme. 

2° De tegenstanders moeten voorzichtig zijn met wat al of niet 
in de Schrift geopenbaard is. Nergens staat in de Schrift, dat de 
opname 7 jaar is voor de wederkomst. Toch geloven en leren 
velen hunner dat. Nergens staat, dat er een opstanding is uit de 
tweede dood. Toch zijn velen hunner daarvan hartstochtelijke
verdedigers. Nergens leert de Schrift met even zoveel woorden, 
dat de Tempel van Ezechiël zal weggenomen worden. Evenmin 
leert de Schrift, in letterlijke bewoordingen, dat de Openbaring
vooral voor Israël is. Als men zuiver gaat, kan men sommige
dingen uit het verband en uit het andere afleiden. Paulus deed dat 
t.a.v. het feit dat Christus de Messias was Hand. 9:22. Een nieuwe 
vertaling, nog wel van een bestrijder, zet hier: afleidende uit. Men 
mag dingen uit de Schrift afleiden. Christus deed dat t.o.v. de 
opstanding tegenover de Sadduceën, Mt. 22:32, Luk. 20:37. 

3°. Men noemt de opname een uitopstanding. Alsof 1 Thes. 4 
los te maken is van Christus' wederkomst. Wij hebben in het 
voorgaande aangetoond, dat de opname eerst plaats heeft als 
Christus verschijnt met Zijn engelen, dat is vlak aan het eind der 
70ste jaarweek. Dat zijn feiten, geen konklusies. Die staan dus 
onherroepelijk vast. Als dat dus de uitopstanding is, zien we niet 
in, dat Paulus. iets groots begeerd heeft, want de opstanding en 
verandering van de Thessalonicensergroep heeft plaats kort voor 
de opstanding « ten laatsten dage ». 

4°. De tegenstanders spreken er van, alsof wij Romeinen aan 
anderen geven en Filippensen voor ons houden. We geven
Romeinen evengoed aan anderen als we het O.T. aan anderen 
geven en houden het evengoed voor ons als we het O.T. voor ons 
houden. Wie ziet, dat er een weg der behoudenis is, weet, dat en 
de wedergeboorte voor ons nodig is (ook dit wordt door de 
tegenstanders ontkend) en de rechtvaardiging en verzoening van 
Romeinen. Dit zijn groote hoofdstations op de weg der 
behoudenis. Maar beide moet men passeren om tot Efeze-Col.Fil. 
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te komen. De hele Schrift is voor ons, maar niet over ons. 
Romeinen geeft de positie niet aan, zal het geestelijk goed zijn,
van de gelovigen onzer bedeling, want dan zouden wij nu nog
ingeënt moeten zijn op de tamme olijfboom en in het Nieuwe 
Verbond moeten staan. Dit is evenwel niet het geval. We geven
toe, dat Romeinen nodig is om te komen tot het in Christus zijn,
om tot de verzoening te komen. Maar Efeze reikt hoger. Wie 
daarom in Romeinen het eindpunt wil zoeken, komt in de geest
niet tot de volkomenheid. 

Verder spreekt men van iets verdienen en meent dat de prijs der 
roeping Gods een verdienste is. Al aangenomen dat hij het is, 
waarom jaagt Paulus er dan naar. De uitopstanding is niet het iets 
willen verdienen, maar zich uitstrekken tot hetgeen voor is. Wie 
jaagt naar de uitopstanding bloot om het verdienen, heeft zijn loon 
weg. Maar wie er naar jaagt tot Gods verheerlijking en daarom 
beproeft wat de Heere welgevallig is, kan zeker op Gods bijstand
rekenen.

5° We besluiten deze algemene opmerkingen met er op te 
bewijzen, dat onze tegenstanders wel bloot denken aan het 
menselijke, maar niet aan het Goddelijke. We zijn het met hen 
eens, dat het voor ons niets geeft of we drie dagen, drie jaar of drie 
duizend jaar in het graf liggen. Maar, gaat dit God niets aan? « In 
't stille graf zingt niemand 's Heeren lof. » Moet God dan maar 
wachten om, door de Gemeente geprezen te worden. Denkt men er 
wel aan, dat de uitopstanding is ter verheerlijking Gods? Moet 
God 19 of 20 eeuwen wachten voor Hij iemand opneemt en is Hij
door Israëls verharding gedwongen geworden Zijn eer te missen. 
Is er in de hemel alleen een Hoofd zonder een Lichaam? Wordt 
het Lichaam mechanisch dat is, op eens, door een 
groepsopstanding tot het Hoofd samengebracht? Of wordt het Lid 
voor Lid aan bet Hoofd toegevoegd? En is dit het meest tot Gods 
eer. Wie spreekt van verdienen, verstaat niet dat het niet gaat om 
iets te verdienen, maar om Christus te gewinnen, (Fil. 3:8), niet 
om daardoor iets van Hem te verkrijgen, maar om in Hem 
gevonden te worden met al Zijn gerechtigheid, niet om, ons zelf 
een trapje of sportje hoger te plaatsen, maar om Hem te leren 
kennen, de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns
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lijdens. Niet om de rechtvaardigheid te verkrijgen door het geloof,
dat Abraham beoefend heeft (want de inhoud daarvan reikt niet 
verder dan het Nieuw Jeruzalem, dat is, gaat niet boven de aionen 
van de schepping uit), maar om zich diezelfde volle 
rechtvaardigheid (of gerechtigheid — zelfde woord) te zien 
toegekend, die Christus door Zijn geloof verworven heeft. En dat 
geloof van Christus heeft niet alleen dat van Abraham tot inhoud 
gehad, maar veel verder gereikt: het heeft ook omvat, dat Hij van 
de dood niet kon gehouden, maar dat Hij kort na Zijn dood reeds 
verheerlijkt en aan Gods Rechterhand zou gezet worden. Die 
geloofsinhoud nu moeten ook wij verkrijgen. Dat kan niet uit en 
om verdienste, maar moet zijn om Hem te gewinnen. Is het nu 
egoisme als we Hem in al Zijn volheid willen gewinnen? Het gaat
niet om iets te verdienen, het gaat om Christus. Het gaat niet om 
het feit of we lang of kort in het graf liggen, het gaat om de 
verheerlijking Gods. Om het feit of nu reeds door de Gemeente 
bekend gemaakt wordt aan de overheden en machten in de 
overhemelen de veelvuldige wijsheid Gods, Ef. 3:10. Hoe kan dit 
« nu » nu zijn als het eerst na 1900 en meer jaar door Paulus kan 
geschieden?
Voor ons leert Fil. 3 iets diepers dan wat men er van maakt. 
Paulus jaagt niet naar de « uit » opstanding van 1 Thess. 4, want 
die had hij reeds. Hij doelt op iets anders. Dat willen we nu 
nagaan.

EEN GEESTELIJKE ERVARING? Het Christus' dood 
gelijkvormig worden is volgens de tegenstanders een geestelijke
ervaring die Paulus wil beleven. Volgens hen is het het met 
Christus sterven en begraven worden, het sterven aan de zonde. 
Alleen zo kon hij tot de uitopstanding van 1 Thess. 4 komen. We 
willen eens nagaan, wat de woorden van Fil. 3 betekenen en 
daarna zien wat hij in 2 Tim. 4 zegt: 

« Sterven » en « dood » zijn in het N.T. twee verschillende 
woorden gelijk in onze taal. Het sterven is niet de dood. Het 
eigenlijke sterven wordt door de dood gevolgd, deze is gevolg van 
het sterven. Nu zegt Paulus niet, dat men Christus' stèrven 
gelijkvormig moet warden, maar Zijn dóód. 
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Zij die menen, dat met Christus' dood gelijkvormig worden 
bedoeld wordt met Hem der zonde te sterven, beroepen zich op 
Rom. 6:2. Maar dit vers zegt niet, dat Paulus begeert der zonde te 
mogen sterven, maar: « Wij die der zonde gestorven zijn ». Als hij
nu in Fil. 3 nog eens gaat jagen der zonde te sterven, hoe is dat 
dan met elkaar te rijmen? Hier is nog iets bij te voegen in 
betrekking tot een opmerking van de tegenstanders die we bij de 
algemene tegenwerpingen lieten liggen. 

Volgens hen wil Paulus de wetsgerechtigheid loslaten om tot de 
geloofsgerechtigheid te komen. Maar reeds in Gal. 2:20 zegt hij,
dat hij met Christus gekruist is, en in 2:19, dat hij door de wet der 
wet gestorven is. Ligt hierin niet opgesloten, dat hij toen reeds, 
dus lang voor hij Fil. 3 schreef, afgezien had van de 
wetsgerechtigheid. Hij zegt dan ook niet in Fil. 3:7: « wat mij
gewin is », maar « was », wijl dit reeds in het verleden lag; niet: « 
acht ik... schade, » maar: « heb ik schade geacht. » Het Grieks 
heeft hier beslist de verleden en de voltooid tegenwoordige tijd.
Dat is dus een feit dat reeds achter hem ligt. 

Als men in dit verhand wijst op Rom. 6:5: « Indien wij met 
Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods » en 
zegt, dat Fil. 3:10 niet de werkelijke dood maar een geestelijke
toestand, een ervaring betreft, dan vergeet men ten eerste al, dat 
Paulus Rom. 6 achter zich had. Hij was reeds één plant met Hem 
geworden, was reeds der wet gestorven. Dat volgt noodzakelijk uit 
Rom. 6:4: het wandelen in nieuwigheid des levens. De oude mens 
in Paulus was reeds gekruisigd. Want als dit niet het geval was, 
hoe kon Paulus dan schrijven, dat men zichzelve en zijn leden, als 
uit de doden levend geworden Gode dienstbaar moest stellen? 
Voor het sterven geen dood, maar ook voor de dood geen nieuwe 
schepping. Als Paulus dus in Fil. 3:10 nog geestelijk sterven moet, 
dan was Hij zelfs nog geen nieuw schepsel. Dan zou hij nog in de 
zonde leven, Rom. 6:2. Neen, hij was reeds geestelijk met 
Christus begraven en ook opgestaan, Rom. 6:9. Dit wat betreft de 
geestelijke gesteldheid van Paulus. 

BEZWAREN. Er zijn echter nog andere bezwaren. Ten eerste 
staat in Fit. 3:10 « gelijkvormig », in Rom. 6 « gelijkmaking ». Dit 
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is niet hetzelfde. We willen daar iets van nagaan. 
Het Grieks heeft in dit opzicht twee woorden: gelijk, d.i. 

evengelijk, en gelijkend, een soort overeenkomstigheid hebben, 
eenige gelijkenis, maar geen volle gelijkheid. Rom. 6:5 
(grondtekst) nu zegt: « Indien wij samengeplant zijn geworden
(St. V. één plant geworden) in de gelijkenis Zijns doods, zo zullen 
wij ook van de opstanding zijn. » In Rom. 8:3 hebben we 
hetzelfde woord, nu overgezet door « gelijkheid ». « Zijn Zoon 
zendende in de gelijkheid des zondigen vleeses ». Christus had 
geen zondig vlees, had slechts eenige overeenkomstigheid met het 
zondige vlees der mensen. In Heb. 2:17 staat, dat Hij in alles de 
broederen moest gelijk worden. Ook hier wordt geen volle 
gelijkheid uitgedrukt, maar slechts zekere overeenkomstigheid.
Wie geestelijk met Christus sterft, heeft eenige
overeenkomstigheid met Zijn sterven. Meer niet. Want hij is 
zondaar en Christus is tot zonde gemaakt. 

In Fil. 3 staat niet het woord « gelijkheid », « 
overeenkomstigheid ». Veel minder het woord evengelijkheid,
waarin we het bijv. naamwoord in 2:6 vinden, dat zegt dat 
Christus het Gode evengelijk geen roof achtte te zijn. In Fil. 3 
staat « gelijkvormig ». Ook dit willen we nagaan. 

In het N.T. zijn er twee grondwoorden. Het zijn morphè en 
schema, vorm en gedaante. Schèma heeft betrekking op het 
uiterlijke, ziet op de uitwendige vorm, morphè op de inwendige
samenstelling of bestaanswijze. In Fil. 2:6 en 7 vinden we morphè, 
dat hier vertaald is door: gestaltenis. Christus was in de gestaltenis
Gods, d.w.z. in de bestaanswijze van God; Hij heeft daarna de 
bestaanswijze eens dienstknechts aangenomen, d.w.z. is dienend 
mens geworden. In Fil. 3:10 staat het woord « summorphos » — « 
gelijkvormig » letterlijk: samen « vormig » zijn, d.i. dezelfde 
bestaanswijze hebbend. Dit woord komt ook voor in Rom. 8:29: « 
Het beeld Zijns Zoons gelijkvormig te zijn ». Paulus wenst Zijn
dood gelijkvormig te worden. Indien dit betekent, dat hij eenige
overeenkomstigheid wil zien in zijn geestelijk leven als Christus 
had in Zijn sterven, dan had hij hier een ander woord moeten 
gebruiken. Hij plaatst echter: summorphos, d.i. « gelijk gestaltig » 
zijn aan Zijn dood. (Niet aan Zijn sterven). D.w.z. Paulus wenst zo 
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neer te liggen als Christus neerlag in de dood. Wie beweert, dat 
Paulus aan Christus' sterven gelijkvormig wil worden, maakt 
Christus tot een zondaar, want dan zou Deze even zo der zonde 
gestorven moeten zijn als Paulus dit wilde zijn. Christus is tot 
zonde gemaakt, Paulus was zondaar. Daarom kan het gelijkvormig
zijn aan Zijn dood — nog afgezien, dat er niet staat: aan Zijn
sterven — nimmer betekenen: het der zonde sterven, want daarin 
is Christus even ver van Paulus af als God van de zonde. Christus 
stierf niet als zondaar, dus kan Paulus, de uitnemendste der 
zondaren, daarom niet aan Christus der zonde, sterven 
gelijkvormig worden. 

We vonden dus in Fil. 3 twee dingen. 1° dat Paulus zijn gewin
reeds lang had laten varen en dit nu niet meer los behoeft te gaan
laten dat wat winst was, hij reeds eerder achtte schade te zijn; 2°, 
dat het Zijn dood gelijkvormig worden niet kan betekenen evenals 
Christus der zonde te sterven want a) Paulus was dit reeds; b) 
Christus stierf op unieke wijze der zonde, omdat Hij geen zondaar 
was en Paulus noch iemand anders kan hieraan gelijkvormig
worden, d.i. op gelijke wijze als Hij zo sterven. Hier is aan toe te 
voegen, dat, als Paulus hier bedoeld had iets te zeggen omtrent 
zijn levenservaring, hij een ander woord gebruikt had, n.l. dat van 
1 Cor. 15:31: Ik sterf alle dag. Hij spreekt echter over Christus' 
dóód, niet over Diens stèrven. Aan die dood wil hij gelijkvormig
worden. Niet aan zijn sterven. Daarmee kan hij slechts eenige
overeenkomst hebben. Uit een en ander volgt noodzakelijkerwijze,
dat Fil. 3 anders verklaard moet worden. Daartoe gaan we nu over.

CHRISTUS' DOOD GELIJKVORMIG. Paulus wenst Christus' 
dood gelijkvormig te worden. We zeiden reeds, dat hier staat « 
summorphos ». We komen hier nog even op de morphè terug. De 
morphè staat buiten de zintuiglijke waarneming. Het gelijkvormig
zijn betreft geen stoffelijke vorm, 't is de innerlijke gesteldheid die 
wel aan een of andere gedaante, uitwendige vorm of schema 
verbonden is, maar daarvan toch onderscheiden. We zullen dit 
konkreter uitdrukken. 

Water is een verbinding van 2 delen waterstof, Hydrogenium,
en 1 deel zuurstof, oxygenium. De scheikundige term er voor is 
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H20. H20 nu kan in vaste toestand (ijs) zijn of in vloeibare (water) 
of in gasvormige (waterdamp). Dit zijn de drie « gestalten » 
waarin het voorkomt. Het ijs kan men in brokken delen, het water 
in allerlei vormen gieten, de waterdamp kan zich verbreiden. Dit 
zijn de « gedaanten » van deze stof. De morphè is een zekere 
bestaanswijze, de schema een zekere uiterlijke vorm. 

In de levende natuur vindt men een voorbeeld in rups-, pop- en 
vlinder toestand. Dit zijn zekere bestaanswijzen. Zuiver gaan deze 
heelden vanzelf niet op, zij hebben eenige overeenkomstigheid. 

Het Zijn dood gelijkvormig worden moet men niet verklaren 
buiten de woorden van Fil. 2 om. Christus was eens in de 
gestaltenis, de morphè Gods. Dat was toen Hij Eerstgeborene der 
creaturen was en dus voor Zijn vleeswording. Toen nam Hij de 
vorm van een slaaf aan, innerlijk had Hij zich ontledigd, was van 
Heere mens geworden en nog wel dienend mens. Hij kwam om 
Zijns Vaders wil te volbrengen. Daarna is Hij gestorven en kwam 
Zijn Ziel in de Hades, Hand. 2:27, 31. Nu kreeg Hij de 
bestaanswijze zoals die in de dood is. Deze is voor ons onkenbaar 
maar wordt bij de dood ondergaan. Wat ziet Paulus nu? Dat deze 
bestaanswijze in de dood bij Christus maar kort geduurd heeft. En 
wat hij in 2 Cor nog niet wilde, dat wil hij nu wel. Toen wilde hij
niet ontkleed worden, wel levend overblijven en overkleed 
worden. Nu wenst hij ontbonden te worden en bij Christus te zijn.
Daarmee wil hij Zijn dood gelijkvormig worden. 

Het Zijn dood gelijkvormig worden betreft niet de uiterlijke
vorm. Dan zou men als een gekruisigde in het graf moeten 
nederliggen. Dan zouden de verbrande martelaren Zijn dood niet 
gelijkvormig kunnen zijn. Dan zou zelfs Paulus het niet geworden
zijn, want die is naar de overlevering zegt, onthoofd. Hiernaar kon 
Paulus niet jagen, want als Romeins burger mocht hij niet 
gekruisigd worden. Hij moet dus wat anders bedoelen. Het is ook 
niet der zonde te sterven, want daar sprak hij reeds van in Rom. 6. 
Het is het in de dood nederliggen zoals Christus daarin 
nedergelegen heeft in die bestaanswijze, dat Hij weldra weer 
verrees. Daarom wenste Paulus de kracht Zijner opstanding te 
leren kennen en de gemeenschap Zijns lijdens. Dat lijden betreft 
niet de vervolging, want daaraan had hij reeds rijkelijk deel gehad,
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2 Cor. 11. Ook dat is dus iets anders. Beide staan in nauw verband
met het geloof van Christus. De gemeenschap Zijns lijdens te 
kennen betreft het zien van de volle betekenis van Christus' lijden
en daar iets van te ervaren. Dit is dus een ervaring die Paulus 
begeert. Het andere: Zijn dood gelijkvormig worden niet. Dit leidt 
tot de uitopstanding die uit de doden is. 

De tegenstanders zien hierin de opstanding (en opname) van 1 
Thess. 4. Zij verwarren Fil. 3 met de betere opstanding. Paulus 
zegt, dat het met Christus zijn verreweg het beste is. Niet het 1900 
jaar in het graf rusten dus. Het ontbonden worden en hij Christus 
zijn is voor ons tot de uitopstanding komen. Paulus maakt niet 
bekend wat hij kiezen zal van dood en leven. Aldus de grondtekst
van Fil. 1:22 (St. V. weet ik niet). Door die twee werd hij
vastgehouden (St. V. gedrongen, het is: gevangen gehouden,
bekneld gehouden), begeerte hebbende naar een derde iets, n.l. 
ontbonden te worden en hij Christus te zijn. Hoe daartoe te 
komen? Door de uitopstanding. Daarheen jaagt Paulus nu, dat is de 
prijs der roeping Gods. 

IS PAULUS NOG DOOD? Is Paulus nu daartoe reeds gekomen?
Neen zeggen de bestrijders, Paulus is nog dood. Dat hindert hem 
trouwens niet, zeggen zij, want hij heeft de prijs behaald en die zal 
hem toch niet ontgaan. Hij moet slechts wachten op de anderen. 
Die krijgen dan op een dag de kroon der gerechtigheid. Laat ons 
zien wat Paulus in 2 Tim. 4:6-8 zegt. 

A
1

Want ik word nu als een drankoffer geofferd.
B

1
en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.

C Ik heb den goeden strijd gestreden,
ik heb den loop geëindigd, 
ik heb het geloof behouden, 

B
2

voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid,
welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter in dien dag
geven zal.

A
2

en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning
liefgehad hebben.
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A1 met zijn « ik » staat tegenover A2 met zijn « mij » en zijn « 
allen »; B1 met het « de tijd mijner ontbinding » tegenover B2 met 
zijn « in dien dag »; C staat op zichzelf. 

Ook hier lezen de bestrijders iets anders dan wij doen. Als 
Paulus zegt, dat de tijd zijner ontbinding aanstaande is en we niet 
geloven in de leer der onsterfelijke, voortlevende ziel, kan dit niet 
betekenen, dat Paulus 1900 en zoveel jaar in het graf ligt. De 
bestrijders geven zelf toe, dat het ontbonden worden de losmaking
uit het graf is. Een van tweeën dus: Paulus heeft zich vergist, want 
die tijd was dus niet aanstaande of hij is ontbonden. Er is geen
andere oplossing wil men niet vervallen in de Kerktheologische
van de bij de dood opstijgende ziel. Maar als Paulus dan 
ontbonden is, dan heeft hij ook de kroon ontvangen, dan staat het 
« de tijd mijner ontbinding » tegenover het « in dien dag ». 

Maar zegt men: ook de anderen krijgen dan de kroon. Dit staat 
er o.i. niet. Paulus zegt niet, dat allen op de dag zijner ontbinding
de prijs verkrijgen maar: voorts is mij weggelegd de kroon der 
rechtvaardigheid (of: gerechtigheid) welke mij de Heere, de 
rechtvaardige Rechter in dien dag geven zal. En niet alleen mij,
maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben. 

We moeten hier tussen twee dingen onderscheiden: 1° de tijd
van Paulus' ontbinding. Dat is « die dag »; 2° de allen die ook de 
kroon krijgen. Dat is niet in « zijn » dag. Wij lezen het dus zo: De 
rechtvaardige Rechter gaf Paulus in die dag, n.l. toen het de tijd
zijner ontbinding was de kroon en geeft die verder aan allen die 
Zijn verschijning hebben liefgehad. Wanneer? Op de dag hunner 
ontbinding.

Alle Leden des Lichaams sterven niet tegelijk. Evenmin is de 
tijd van hun ontbinding dezelfde. Ze behoeven daarom niet allen 
op één dag gekroond te worden. Het « dien dag » slaat niet op 
aller kroning maar op Paulus' kroning. 

Volgens Heb. 2:9 is Jezus gekroond met heerlijkheid en eer. Dat 
was persoonlijk. Voor ons worden de Leden des Lichaams ook 
allen persoonlijk gekroond, successievelijk en wel op de dag
hunner ontbinding, dat is op de dag waarop zij opstaan uit het graf
en opvaren aan Gods rechterhand. Zij behoeven evenmin als het 
Hoofd in het graf te rusten tot het eind dezer eeuw, zij hebben een 
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uitopstanding vanuit de doden en worden evenals het Hoofd 
persoonlijk gekroond. 
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6.

VANWAAR EN WAARTOE HET JAGEN VAN PAULUS. 

KANAÄN OF DE HEMELEN. De tegenstanders zeggen, dat het 
de verwachting van de Jood was het land Kanaän te beërven. De 
Heiden had die verwachting niet. Ze konden alleen door de 
Pinksterbedeling deel krijgen aan Israëls verwachting en waren 
dan nog maar vreemdelingen en bijwoners. Door de openbaring
van Efeze-Colosse krijgt de Jood een andere verwachting, een 
erfdeel in de hemelen en wordt de Heiden op een lijn met hem 
gesteld en wordt in de geest nu daarvan ook deelgenoot. 

Nog afgezien van het feit, dat we het Samenlichaam niet zien 
met de « Jood », maar met het Hoofd, is er in deze voorstelling een 
onjuist begrip van de O.T. openbaring. Men verjoodst het zo 
heelemaal, terwijl er ook reeds een andere, hogere lijn op de 
achtergrond er van waar te nemen is. 

Genesis is in 12 delen te delen. Elf daarvan spreken van « 
geslachten ». Men heeft de geslachten van Adam, van Noach, der
zonen van Noach, van Terach, van Sem, van Terach, van Ismaëil, 
van Izaak, van Ezau, van de zonen van Ezau van Jakob ¹. Gen. 2:4 
spreekt van de geslachten der hemelen en der aarde. Die vinden we 
dan van 2:4-4:26. Wat wordt daarin nu beschreven? De 
geschiedenis van Adam, Eva, Kaïn en Abel. Toch ziet de Schrift 
hierin geslachten der hemelen (St. V. geboorten). Hoe kan dit. 
Door Abel als de eerste te rekenen van een hogere groep die in 
Hebreën uitgewerkt wordt. We vinden daar het eerst sprake van 
Abel en zijn geloof. Dan volgt Henoch, dan Noach; Abraham en 
anderen. Van Henoch weten we dat hij « weggenomen »is, Gr.: 
overgebracht. Algemeen verstaat men hieronder, dat hij
opgenomen is in de hemelen. Van Elia weten we dit zeker. Zij (of
althans de laatste) zijn type van een hogere groep, de geslachten
der hemelen. Abel, Henoch en Naoch behoren tot de 
Voorisraëlietische bedeling, toen de Jood nog geen Kanaän tot 

1 Zie o. a. De Heilige Schriften door G. J. P.
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erfdeel had. We mogen zeker aan de tegenstanders vragen, of zij
ook het land Kanaän zullen beërven. 

Er is meer van te zeggen. Van al de geloofshelden in Hebr. 11 
staat duidelijk, dat ze de belofte niet verkregen hebben. De belofte 
kan het land Kanaän niet zijn, want velen hunner hebben daarin 
gewoond, dus dat wel verkregen. We noemen de Israëlieten van 
vs. 30, Rachab, Gideon, Barach, Simson, Jefta, David, Samuel, de 
Profeten, vs. 32. Nochtans zegt de briefschrijver. « Deze allen ... 
hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons 
voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt zijn, » 
vs. 39, 40. Hoe kan dat de belofte zijn het land Kanaän te erven? 

Het betere dat God voorzien heeft, is het hemelse vaderland, 
11:16. Dit komt eerst als het hemels Jeruzalem nederkomt. Men 
weet, dat in beide teksten staat: overhemels, d.i. bereid vanuit de 
overhemelse. Tot zolang hebben zij een huis, aionisch in de 
hemelen, want tot dan is het Nieuw Jeruzalem nog boven, Gal. 
4:26. Men ziet, dat er iets hoogers moet zijn, want het aardse 
Kanaän hebben velen bezeten. Nochtans niet de « belofte », d.i. 
erfgenaam der wereld te zijn. En de wereld omvat hier de hemelen 
en de aarde. 

HET HUIS IN DE HEMELEN. Er is nog meer bewijs. In Joh. 
14:1-3 zegt de Heere, dat Hij heengaat om plaats te bereiden en als 
Hij wederkomt (dus niet bij de dood zoals velen menen) Hij hen 
dan tot Zich nemen zal opdat zij zijn mogen waar Hij is. In Joh. 17 
zegt Hij, dat Hij hun de heerlijkheid gegeven heeft, die de Vader 
Hem gegeven heeft, 17:22. Dat is een heerlijkheid voor de wereld 
was, vs. 5. Is dat de heerlijkheid van het land Kanaän te mogen
bezitten? Of is dit wat hogers? 

Paulus sprak in 2 Cor. 5 van een Huis, aionisch in de hemelen. 
Dus nog voor de openbaring van de Efezer verborgenheid had « 
de Jood » en de « Griek » een Huis in de hemelen. Is dit het land 
Kanaän? En als dit Huis nu niet uitsluitend voor de Heiden was 
maar evenzogoed voor de Jood, hoe kan men dan zeggen, 1°, dat 
de Heiden eerst in Efeze op een lijn gesteld werd met de Jood, 2°, 
dat er geen hogere lijn is in O. en N. T., gezien Henoch, Elia, Joh. 
14 en 2 Cor. 5. Men verliest dus uit het oog, dat er reeds tweeërlei 
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geslachten zijn in het O.T., dat der aarde en dat er hemelen, Ef. 
3:15.

God zei tot Abraham: Alzo zal uw zaad zijn, n.l. als de sterren 
des hemels, Gen. 15:5. De tegenstanders zeggen: dat betekent: 
zooveel in aantal. Dit laat de grondtekst daar niet toe, het woord « 
alzo » geeft wel degelijk dewijze, de gesteldheid aan, niet 
allereerst het aantal, want op andere plaatsen komt het voor in de 
zin: Alzo, zegt de Heere. Wil men daar ook lezen: Zoveel zegt de 
Heere?

Abram had tweeërlei zaad. Als het stof der aarde, als de sterren 
des hemels. De tegenstanders wijzen er wel op, dat in Ex. 32:13, 
Deut. 1:10, 10:22 en 28:62, 1 Kron. 27:23, Neh. 9:23 en Nah. 3:16 
sprake is van de sterren des hemels t.o.v. Israël, maar wie geeft
hun het recht te zeggen, dat dit hetzelfde is als het stof der aarde. 
Hebr. 11:12 zegt, dat uit Abraham zovelen in menigte geboren
zijn als de sterren des hemels en als het zand dat aan den oever der 
zee is. Dat zijn twee dingen, twee sferen. Als van Israël ook staat, 
dat zij sterren des hemels zijn, dan is daar mee voor ons de hogere
groep aangegeven, het geslacht der hemelen. Die « sterren des 
hemels » waren toen nog wel op aarde, maar waren zij bestemd 
om een aards erfdeel te verkrijgen of evenals Elia, iets hogers en 
hebben zij met hun vader Abraham uitgezien naar de stad die 
fundamenten heeft, het hemels Jeruzalem? Moeten wij hen niet 
rangschikken bij hen die een betere opstanding verwachtten? 
Zoveel staat zeker vast, dat ons in Elia een hoger type getekend
wordt, dat ons in Joh. 1.4 reeds van het Vaderhuis gesproken
wordt, dat Paulus in 2 Cor. 5 spreekt van het Huis aionisch in de 
hemelen en dat niet alleen aan de Jood geeft, maar ook aan de 
Heiden en dat Hij in Rom. 8:29 zegt, dat zij het Beeld van Zijn
Zoon gelijkvormig zullen zijn. 

Christus zegt, dat zij die waardig geacht worden die eeuw te 
verwerven en de opstanding uit de doden de engelen gelijk zullen 
zijn, Luk. 20:34, 35. Krijgen die een aards erfdeel? 

VOOR- EN BOVEN-ISRAËLIETISCH. Hier zij nog op iets 
gewezen. Wanneer is Abraham gerechtvaardigd, als Jood, d.i. 
besneden of als Heiden, d.i. onbesneden. Niet als Jood, niet in de 
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besnijdenis zegt Paulus, maar in de Voorhuid, Rom. 4:10. Hier 
loopt Paulus dus terug op een Voor-israëlietische, een voor-
besnijdenistijd. En daarom is hem, Abraham, beloofd niet alleen 
erfgenaam des lands, maar: der wereld te zijn, Rom. 4:13. En dat « 
der wereld » omvat meer dan alleen Kanaän, het omvat ook de 
hemelen. Slotsom van een en ander is dus, dat we in het O.T. 
reeds twee sferen zien. Deze worden reeds in het eerste vers, Gen. 
1:1, aangegeven ,n.l. hemelen en aarde. Voor elk daarvan bereidt 
God een geslacht toe, want het is Zijn voornemen de mens te 
stellen over de werken Zijner handen. Alles wordt onder zijn
voeten gesteld, Ps. 8:7. Ps. 8 beschrijft dan in verband met Israël, 
alleen de aardse sfeer, maar Hebr. 2:7 breidt dit verder uit. In het 
O.T. zijn die twee geslachten er reeds. En Israël kon reeds weten, 
dat er een hogere hoop was waaraan het deel kon krijgen. Zij
konden dit zien in Elia. Verder kon het ook weten, dat de « Heiden 
» hierin op een lijn gesteld werd door Henochs opname. Dit alles 
was bekend. Wij althans kunnen het weten. Dit is de 
verborgenheid dus niet en op die lijn ligt Efeze dan ook niet. 

Indien de verborgenheid was, dat de Heiden op een lijn gesteld
werd met de Jood en beiden nu een erfdeel in de hemelen kregen,
dan loopt men vast met het O.T. waarin Henoch en Elia reeds 
opgenomen worden in de hemelen. Daar is reeds sprake van een 
geslacht der hemelen. Indien men leert, dat het erfdeel nu naar de 
hemelen verplaatst wordt, hoe dan met die twee die iets typeren.
Hoe dan met Melchezedek die type is van een hogere groep, als 
hij Abram zegent. Hoe dan met het Vaderhuis, dat Christus is gaan
bereiden. Hoe dan met het Huis aionisch in de hemelen. 

Dit alles wordt ondervangen als we zien, dat er niet twee maar 
drie sferen zijn, de derde hemel en dat er is een overhemelse sfeer 
en daar in nog weer een aparte plaats: aan Gods rechterhand. 

Men zegge niet, dat Ef. 6:9 zegt, dat er een Heer is in de 
hemelen of dat Col. 1:5 zegt, dat er een hoop weggelegd is in de 
hemelen of dat Fil. 3:20 spreekt van een burgerschap dat tot de 
hemelen behoort. Hier is deze aanduiding op te vatten in algemene
zin, n.l. niet tot de aarde behorend of daarop zijnde. De derde 
hemel behoort ook tot de hemelen. De nadere aanduiding wordt 
hier weggelaten. Amsterdam behoort tot Nederland, Gelderland 

158



behoort tot Nederland, maar daarom is Amsterdam Gelderland nog
niet.

In Abel begint een Voor- en tevens Boven-Israëlietische sfeer, 
waarin noch « Jood » noch « Griek » is. In Abrams zegening in 
Gen. 12 en 22 vinden we, dat in hem en zijn zaad alle volken 
gezegend zullen worden. Hier ligt weer de Boven-Israëtisch lijn.
Christus trekt die door in Luk. 20 en Joh. 14. Paulus in 2 Cor. 5. Ze 
wordt steeds duidelijker. In Jozef vinden we ze getypeerd. Dit alles 
is geen verborgenheid. Deze ligt dieper en wordt in het O.T. 
nergens gevonden noch in type, noch in schaduw, noch in woord, 
noch in profetie. Paulus' jagen betreft dan ook niet het naspeurlijke
maar het onnaspeurlijke in Christus' rijkdom. 

HET GELOOF VAN CHRISTUS. Het O.T. geeft reeds twee 
sferen. Wie die niet kan zien, moet ze wel aanvaarden in de 
Evangeliën (Joh. 14) of Israëls herstel loochenen. In Paulus' eerste 
Brieven is er mede sprake van (2 Cor. 5). Er was reeds een hogere
sfeer geopend. Dacht men nu, dat wat Christus de discipelen reeds 
beloofde, Paulus zou ontgaan tenzij hij er naar jaagde? 

Het jagen van Paulus betreft niet het prijsgeven van de aardse 
verwachting maar van de « hemelse ». De opname had hij al, 
volgens 1 Thess. 4. Daar behoefde hij niet naar te jagen. Dit 
zeggen de bestrijders. Hij jaagt naar iets anders n.l. Christus te 
leren kennen in Zijn geloof. Hij wenst de gerechtigheid Gods te 
hebben die door het geloof van Christus is. En tot het geloof van 
Christus behoort ook, dat Hij van de dood niet kon gehouden,
worden (Hand. 2:24), dat Hij zou opvaren aan Gods rechterhand
(Ps. 110). Tot het geloof van Christus behoort ook de kracht Zijner
opstanding, « de uitnemende grootheid Zijner kracht die Hij (God) 
gewrocht (ingewerkt) heeft in Christus als Hij Hem uit de doden 
heeft opgewekt en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand in de 
overhemelen ». We zagen reeds dat deze sfeer verre uitgaat boven 
die der hemelen, want zelfs de derde hemel kan God niet bevatten. 
Evenmin Christus. Laat staan de hemelen, waar de anderen een 
plaats bereid wordt. 

Paulus jaagt naar iets dat hij niet heeft. Dat is geen ervaring in 
zijn leven. Vanzelf moet hij het wel eerst in de geest hebben maar
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daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over het komen tot de 
uitopstanding. Dat is niet de opname, Want die had Paulus reeds, 
1 Thess. 4, 2 Cor. 5, 1 Cor. 15, maar iets anders, iets wat Paulus in 
Ef. 1:12 « een voorhoop in Christus hebben » noemt, d.i. een hoop 
die vervuld wordt voor de andere verwachtingen waarvan de 
Schrift spreekt, hun vervulling verkrijgen. Daarom jaagt hij en laat 
alles achter. Paulus jaagt, omdat er een nieuwe bedeling is 
geopend met een nieuwe hoop, een hele nieuwe sfeer. Daarin is 
een prijs te behalen, de uitopstanding. Dit is de prijs der roeping
Gods.

VERDIENEN OF GEWINNEN. De tegenstanders zijn bang, dat 
we hiermee komen op de lijn van het verdienen. Men moet niet 
jagen om daarmee wat te verdienen, zeggen zij. We geloven, dat 
er ook in dezen misverstand en onkunde heerst. 

Bij het « verdienen » in Schriftuurlijke zin denke men niet aan 
een loon dat men verkrijgen kan voor verrichte arbeid, zoals een 
werkgever een werknemer loon toekent. In het geestelijke is dit 
niet zo. Hier is meer Sprake van het « gewinnen ». Wie hier niet 
onderscheidt, verwart de wetswerken met de geloofswerken. Israël 
zocht zijn eigen gerechtigheid op te richten door het doen der wet 
om daarmee God dan als 't ware een kwitantie te kunnen 
aanbieden en zeggen: Heere, zoveel heb ik voor U gedaan. Hier 
staat lijnrecht tegenover het werk des geloofs. Dat biedt God niets 
aan, maar offert Gode. En dat offer neemt God aan om het, vaak 
veelvuldig, weder te geven. Is dit een verdienen? Neen, het is God 
slechts geven wat Hem toekomt. En als men dat doet, 
vermenigvuldigt God de gave, na ze bij ons, zondaren, nog eerst 
gereinigd te hebben, om ze dan, verrijkt uit Zichzelf aan ons als « 
loon » terug te geven. 

Bij het geloof behoren geloofswerken. Deze zijn bewijs, dat er 
een levend geloof is. Abraham is mede door zijn werken 
gerechtvaardigd, Jak. 2:14-24. Men zegge niet, dat dit alleen in 
Israëls sfeer geldt, want ook Paulus' Brieven spreken van het 
werken. Zij die geen nieuwe sfeer geopend zien, verwijzen we 
naar Paulus' oudste Brieven. Men kan verschillend op het 
Fundament bouwen, een iegelijks werk zal openbaar worden, 1 
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Cor. 3:11-15. Als Paulus het evangelie gewillig verkondigt, heeft 
hij loon, 1 Cor. 9:17. Hij wil een onverderfelijke kroon behalen, 1 
Cor. 9:24. Er is werk des geloofs, 1 Thess. 1:3. Voor hen die een 
nieuwe sfeer geopend zien, is er eveneens sprake van loon in de 
bedeling der verborgenheid. Er is een vergelding der erfenis voor 
het dienen, Col. 3:24, een kroon na wettige strijd 2 Tim. 2:5, een 
met Hem heersen na verdragen te hebben, vs. 12, een tot alle goed
werk toebereid zijn, vs. 21. Elk die wat goeds gedaan heeft, zal dat 
van de Heere ontvangen, Ef. 6:8. Wij zijn Zijn maaksel, 
geschapen in Christus Jezus tot goede werken, Ef. 2:10, Col. 1:10. 
We kunnen alles samenvatten in dit eene woord: de mens Gods zij
volmaakt, tot alle goed werk volmaakt toegerust, 2 Tim. 3:17. 
Nogmaals zij gezegd, dat men dit niet moet doen bloot om het 
loon, maar tot verheerlijking Gods. Mag dit niet? 

CHRISTUS GEWINNEN. We komen nu nog even terug op Fil. 3. 
Men zegt: Paulus jaagt niet om wat te verdienen en bedoelt 
daarmee: Men moet niet denken dat Paulus door aan Christus' 
dood gelijkvormig te worden de uitopstanding verdient. Mogen
wij vragen of er dan niet staat, dat hij Christus wil gewinnen, vs. 8 
en of dat dan af te keuren is. Paulus acht alles schade en drek om 
Christus te gewinnen. Dat is dan zijn « loon ». Wordt het 
tegenwoordig door de tegenstanders verboden Christus steeds 
dieper te leren kennen, omdat dit tot gevolg heeft — en 't is een 
Goddelijk gevolg, door de Heilige Geest teweeggebracht —, dat 
men dan des te eer leven in zichzelf ontvangt? Is het verboden zo 
te wassen in het geloof, dat men tot het geloof van Christus komt, 
dat men uit de doden zal opstaan, Mark. 9:9, 10? Mag men geen
moeite doen, niet jagen, om uit het graf te verrijzen voor de Heere 
wederkomt? Mag men niet lopen naar het ontbonden worden en 
bij Hem zijn? Mag men dit niet meer doen omdat het anders geen
genade meer is? 

Wie dat leert, verstaat niet dat er een weg der behoudenis is. Die 
verstaat ook niet, dat Christus Zelf door lijden geheiligd is, Heb. 
2:10, dat Hij door de dood het geweld des Satans te niet deed, 2:14 
en de Leden Zijns Lichaams daartoe ook moeten komen. Daarmee 
« verdienen » zij niets, maar verheerlijken God. En die 
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verheerlijking Gods « beloont » God door hen te verheerlijken. 
Paulus' jagen is het uitwerken van wat God inwerkt. Hij schrijft

in Fil. 2:12 en 13: « ... werkt uit (grondtekst) uws zelfs zaligheid
met vreezen en beven, want het is God Die in u inwerkt het willen 
(verlangen) en werken naar Zijn welbehagen ». God werkt iets in. 
Nu moet de mens dat uitwerken. Met vrezen en beven. Het jagen
is niet om iets te verdienen, maar om iets te bereiken. Het jagen is 
niet het willen rusten van eigen werken om tot Zijn rust in te gaan,
maar het is het veroveren van eigen erfdeel waartoe God roept, het 
strijden tegen Satans geweld des doods. Dit is geen verdienste 
maar plicht. Toch werpt het een prijs af. God heeft die 
voorgehouden. Mag men er dan niet naar jagen? God beloont Zijn
eigen werk. Dit loon valt ons ten deel omdat wij uitgewerkt
hebben wat Hij inwerkte. Werkt uit uws zelfs zaligheid. 

Indien men de persoonlijkheid uitschakelt, verlaagt men God tot 
de Allah der Mohammedanen en komt men tot een blind noodlot. 
Zeker, 't is waar, men moet vaak lang op de Heere wachten. Maar 
als Hij dan komt in Zijn genade, gaat het niet aan te zeggen: En nu 
moet God ook wat Hij ingewerkt heeft nog uitwerken. Paulus 
zegt: Werkt uit uws zelfs behoudenis. Om ons daarbij te 
bemoedigen, houdt Hij ons een prijs voor, want Hij weet hoe 
gauw we vertragen en hoe spoedig we onderliggen in de strijd.
Het is ook weer genade een prijs voor te houden voor wat Hij
eigenlijk al ingewerkt heeft. Zo blijft alles toch genade. Zo goed
als we gewezen worden op het ontrouw kunnen zijn, zo goed
worden we ook gewezen op het verdragen, 2 Tim. 2:12. Niet door 
mechanische genade die ons tot machines zou maken, maar door 
op de persoonlijkheid inwerkende genade komt men tot de 
uitopstanding. « Werkt uit uws zelfs zaligheid ». 

NAAR HET WIT. Paulus jaagde naar het wit van de prijs der 
roeping Gods die boven is (niet: van boven zoals de St. V. zegt).
Vanwaar dit jagen ? Omdat hij de nieuwe hoop zag in de bedeling
der verborgenheid. De wederkomst van Christus was 
menselijkerwijs bezien, « uitgesteld », verschoven tot Israël zich 
bekeerde, Hand. 3:19-21. God opende in de nieuwe bedeling een 
nieuw perspektief. Moest hij, als hij stierf, nu blijven wachten tot 
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de opstanding bij de wederkomst des Heeren? Dat was wel het 
geval in 1. Thess. 4 Volgens vs. 15 komen de levenden de doden 
niet voor, maar dezen de eersten niet. Nu ziet Paulus, dat er iets 
hogers is: Christus' dood gelijkvormig te worden. Niet Zijn
sterven, niet het der zonde te mogen sterven, maar in de dood in 
eenzelfde innerlijke gesteldheid neer te liggen als Hij eenmaal lag
en daaruit, tot eer van God, opgewekt te worden vóór Christus' 
wederkomst om met Hem gezet te worden boven over alle dingen.
Toen hij dit zag, ontstond in hem de begeerte daartoe te mogen
komen. Hoe dan ook « Of ik eenigszins », d.i. op welke manier 
dan ook. Wat moet hij daarvoor doen? Werken? Neen, Hem leren 
kennen — en dat nog op andere wijze dan hij Hem reeds kende in 
Zijn openbaringen en verschijningen — Hem leren kennen in Zijn
geloof en de kracht Zijner opstanding te leren kennen. Dit zou 
meevoeren de gemeenschap met Zijn lijden. Maar dit wenst 
Paulus van harte, want dit alles brengt iets groots mee: te komen 
tot de uitopstanding uit de dooden. En deze is ter verheerlijking
Gods.

Men zegt: het doet er niet toe of en hoe lang men in het graf ligt.
Dat doet er wel degelijk aan toe. Niet wat ons betreft, maar voor 
God. « De doden zullen den Heere niet prijzen noch die in de stilte 
nedergedaald zijn, » zegt Ps. 115:17. Als Paulus dus nog dood is, 
prijst Hij de Heere niet. Gelooft men, dat God Paulus nu nog in de 
Hades heeft gelaten, terwijl Hij overvloedig door Hem geprezen
kon worden iets, waartoe Hij de mens toch geroepen heeft? Neen, 
zeggen wij. Want dan heeft Paulus zich ook vergist toen hij
schreef: De tijd mijner ontbinding is aanstaande. Is « aanstaande 
zijn » 1900 jaar moeten wachten? Is het ontbonden worden — het 
uit het graf terugkomen en de tegenstanders geven toe dat het dit 
is — 1900 jaar er in blijven liggen als Paulus zegt, dat die tijd
aanstaande is? Voor ons niet. Voor ons verheerlijkt Paulus de God 
en Vader van de Heere Jezus Christus reeds lang, zeer lang, is hij
reeds ontbonden en als Christus gezet aan Gods rechterhand. En 
dat worden na hem allen die, hoe dan ook, komen tot de 
uitopstanding die uit de doden is. 
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LOPEN 1 THESS., 1 COR. 15 EN FIL. 3 PARALLEL? We 
willen in dit verband handelen over de vraag of 1 Thess. 1:10, 
4:16, 1 Cor. 15:51 niet parrallel loopt met Fil. 3:20, 21. 1 Thess. 
1:10 spreekt van het verwachten van Zijn Zoon uit de hemelen, 1 
Cor. 15:51, 52 van het veranderd worden, 1 Thess. 4:16 van het 
nederdalen en Fil. 3:20, 21 van het verwachten van de Zaligmaker
(d.i. Behouder) en het veranderd worden van het vernederd 
lichaam. Ogenschijnlijk is dit zo. Toch, wie de drie sferen ziet, 
moet daaruit konkluderen, dat Fil. 3 op wat anders doelt. We 
geven toe, dat het niet zo gemakkelijk is het verschil te zien. Fil. 
3:20 en 21 moet daarom ook tot het laatst bewaard worden. 
Evenmin als men bij de leer der opstanding beginnen moet met 
Luk. 16 en bij de « overhemelen » bij het N.T., zo moet men in 
dezen met Fil. 3 beginnen voor de grondlijnen zijn vastgesteld.
Waar we dat deden, kan nu Fil. 3 ter sprake komen.l. Thess. 1:10 
spreekt van het verwachten van Zijn Zoon uit de hemelen, Fil. 
3:20 zegt dit: Maar ons burgerschap behoort tot de hemelen, uit 
hetwelk (n.l. uit welk burgerschap) wij ook de Behouder 
verwachten. Er is hier onderscheid. De Behouder wordt verwacht 
te komen niet slechts uit de hemelen, maar uit een bepaalde sfeer 
in die hemelen, n.l. het burgerschap. Om dit te verstaan, moet men 
weten, dat Filippi geen stad was die tot Macedonië gerekend werd, 
maar voor de Romeinse staatsorde deel uit maakte van Rome; het 
was als 't ware een (verafgelegen) wijk van Rome. Besluiten te en 
voor Rome genomen, golden ook voor Filippi (en andere plaatsen 
die dit voorrecht hadden). De Filippenzen hadden dus niets te 
maken met Macedonische regelingen, hun burgerschap was in 
Rome. Zo heeft ook het Lichaam niet te maken met de andere 
sferen. Het burgerschap is in de hemelen. Dit burgerschap in de 
hemelen is voor ons weer de plaats van Gods rechterhand. 
Daarvandaan wordt de Behouder verwacht. 

1 Cor. 15:51, 52 en Fil. 3:21 spreken van een veranderd worden. 
In deze teksten wordt evenwel in het Grieks niet hetzelfde woord 
gebruikt. In 1 Cor. 15 is het « allassoo », dat gewoon « veranderen 
» betekent, in Fil. 3 is het « meta schèmatizoo », in uiterlijke vorm 
en verschijningswijze veranderen. Hieraan is nog wat anders 
verbonden: het gelijkvormig worden aan het lichaam Zijner
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heerlijkheid. « Gelijkvormig worden » is het werkwoord, waarvan 
we in Fil. 3:10 het bijv. naamw. bespraken, 't is het dezelfde 
innerlijke bestaanswijze hebben. De uiterlijke verandering is 
slechts nodig om het innerlijke te doen doorbreken. 

Is dit nu niet hetzelfde als 1 Cor. 15, zal men vragen? Neen, 
want in 1 Cor. 15 wordt het lichaam der vernedering niet 
gelijkvormig gemaakt aan het lichaam van Christus' heerlijkheid.
Het kan wel dat der engelen gelijkvormig gemaakt worden, Luk. 
20:34, 35. Waar Christus echter boven de engelen verheven is, 
Heb. 1, daar is het lichaam Zijner heerlijkheid daar ook boven 
verheven. Hieraan worden nu de Leden des Lichaams 
gelijkvormig en gelijkgedaantig gemaakt. Wie de sferen ziet en de 
grondtekst in het oog houdt, merkt het verschil. 

Ten slotte: In Rom. 8:29 is sprake van het gelijkvormig gemaakt
worden aan het beeld Zijns Zoons, in Fil. 3 aan het gelijkvormig
worden aan het lichaam der heerlijkheid van de Heere Jezus 
Christus. Dit is de titel in verband met Christus God zijn. Ook 
hiermee wordt zo iets hogers aangegeven. 
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7.

DE GEESTELIJKE ACHTERGROND. 

DE VERBORGENHEID DES EVANGELIES De Verborgenheid
heeft een diep geestelijke achtergrond. Dat is deze: Ze leidt van 
het zoon Gods zijn tot de volkomen man. De Wedergeboorte stelt 
in het kindschap, de Nieuwe schepping, het in Christus zijn, stelt 
in de zoonsstand, de Verborgenheid voert tot het man Gods zijn,
tot de volkomenheid. Deze volmaaktheid kon niet in iet O.T. 
geopenbaard worden, omdat Christus nog niet als mens de hoogste
eereplaats verworven had. Die had Hij wel krachtens Zijn
Godheid, Zijn God zijn, maar niet als de Vleesgewordene. 

De verborgenheid is een Goddelijke noodzakelijkheid. Ze is er 
ter wille des Vaders, opdat Deze al Zijn liefde en genade zou 
kunnen openbaren en Hij aan Zijn geliefde Zoon een Lichaam zou 
kunnen geven, dat met Hem in 's Vaders hoogste glorie deelt. Ze 
is er ter wille des Zoons, opdat Hij ook dit loon op Zijn arbeid 
hebbe, dat de eens Gesmade en Onbegrepene nu ziet, dat Zijn
diepste lijden de hoogste genade doet ontspringen. Ze is er ook ter 
wille van de Geest Die in deze bedeling Christus' werk geestelijk
en rijk gevarieerd repeteert en in het hart van de gelovige Christus 
andermaal Zijn zegegang doet houden. 

De leer der drie sferen hangt nauw samen met de heerlijkheid
Gods. Het O.T. brengt net tot het zoonschap getypeerd in de 
hogepriester. Maar nergens tot de volkomen man. Dan had 
Christus nimmer Voleinder des geloofs kunnen zijn. De drie 
sferen hebben hun mystieke geestelijke achtergrond, ze tot twee 
terug te brengen is zich op O.T. standpunt stellen. Wie dit doet, 
stelt Christus' geloof op een lijn met Abraham's geloof. En dat 
mag en kan en moet niet. De grote tegenstelling tussen Paulus' 
eerste en latere Brieven ligt dan ook kort en goed uitgedrukt in het 
met Abraham en het in Christus gezegend worden. Zie Gal. 3:9 en 
Ef. 1:3. 

Het O.T. kent het geslacht der hemelen. Zo de geloofshelden
van Heb. 11. Abel en Henoch en Noach beërven niet het Land, 
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maar de hemelen. Het Lichaam wordt daar boven gezet. Even ver
als het Hoofd boven de hemelen verheven is, even ver is het 
Lichaam er boven verheven. 

De plaats der gelovigen hangt niet van ons af, maar van God. Ze 
berust op de toe- en doorleiding van de Geest. Niet wij maken dat 
uit — wij konstateren slechts — maar de Schrift zelf. Tussen het 
kind zijn van 1 Cor. 3 en het man zijn van Ef. 4 ligt een heel 
verschil. Deze afstand wordt doorlopen door en op de weg der
behoudenis.

De Verborgenheid is de verlenging van Paulus' evangelie aan de 
Voorhuid. Daarom zegt hij, dat het door zijn evangelie is. Maar
niet, dat er niet meer is dan wat hij vroeger leerde. Toen was het de 
« aanneming tot kinderen », het stellen in de zoonsstand (Ef. 1:5 is 
een teruggrijpen daarnaar, dat was de toestand in Romeinen) nu is 
het de volkomen man van Ef. 4:13. Hiermee wordt een geestelijke
groei geleerd. 

Er is genade èn genade. Beide onderscheide men wel. Er is 
genade met Hem te mogen sterven — dat is in Romeinen. Er is 
ook genade om in de nieuwe opgestane Mens op te wassen en tot 
volkomenheid te komen. Het ondergaan in de dood is genade en 
het de kroon ontvangen is ook genade. Maar daarom is alle genade
nog niet dezelfde genade zoals men schijnt te denken. Eens gered
is gered, akkoord. Maar het gaat niet allereerst om het redden, 
maar om het doel er van. Men wordt behouden niet bloot om te 
behouden, maar om in God groot te worden. Men schijnt de 
behoudenis alleen te beschouwen als de genade, de Schrift zegt,
dat ook Christus — en Die behoefde niet behouden te worden —
ook toenam in genade. Er is dus genade en genade. 

De tegenstanders staan feitelijk in het Nieuwe Verbond, want 2 
Cor. 3 is ook over hen, waar het een Brief is van Paulus aan « de » 
Gemeente. Wij staan niet in die bedeling. Wel zegt men, dat we nu 
in een andere bedeling gekomen zijn, maar waar men 2 Cor. 3 (en 
Gal. 4) als over zich gaande accepteert, komt men in wezen de 
O.T. openbaring niet te boven. In het O.T. ligt de opname reeds 
besloten. Bewijs: Elia's wegname. Wie dus meent, dat de opname 
de Heere tegemoet in de lucht de hoop is van het Lichaam, heeft 
geen hogere hoop dan het O.T. geeft. De opname is geen
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verborgenheid in God (Henoch en Elia). De verborgenheid van 1 
Thess. 4 is alleen dat niet allen ontslapen. 

De bedeling der Verborgenheid is wat meer dan het op een lijn
stellen van Jood en Heiden. Ze opent een geheel nieuwe sfeer en 
geeft een nieuwe hoop. De opname is geopenbaard, althans 
getypeerd. Niet de uitopstanding. Deze is zoveel hooger als 
Christus' opstanding uit de doden hoger is dan de toekomstige
opstanding van 1 Tess 4. Dat hogere is tot meerdere verheerlijking
van God en van Christus. Wie meent, dat de Verborgenheid het op 
een lijn stellen is van Besnijdenis en Voorhuid, komt niet boven 
de O.T. openbaring uit. Maar dan kan er geen sprake zijn van een 
verborgenheid in God. Het wezen daarvan is, dat we met Christus 
geplaatst worden aan Gods Rechterhand. Hierdoor wordt mede het 
werk des Geestes tot voleinding gebracht. 

HET WERK DES GEESTES Voor we besluiten een enkel woord 
over het werk der Geestes. 

Wie de Verborgenheid ziet, zal ook de weg der behoudenis 
leren zien. En omgekeerd, wie deze ziet, zal gemakkelijker de 
verborgenheid zien. Wie beide juist ziet, zal verstaan, dat de Geest 
Gods maar niet een blote kracht is en tevens belijden, dat Hij niet 
tot God staat als onze geest tot ons staat. Hij is een aparte 
zelfstandigheid in God. De tegenstanders loochenen dat pertinent. 
Hierdoor blijven vele dingen onverklaarbaar. Zonder Hem kan 
Christus niet op de rechte wijze gekend worden. Die Geest neemt 
het uit Christus, Hij leidt in in de waarheid, Hij verheerlijkt
Christus, Joh. 16:13, 14. 't Is Zijn werk in deze bedeling Christus 
op het hoogst te verheerlijken. Daarom openbaart Hij Hem ook in 
Zijn onverderfelijkheid, Ef. 6:24. 

Wie de Geest belijdt als de van de Vader gezonden Toepasser 
en Uitwerker, kan verstaan waarom de een kind, de ander zoon, de 
derde man Gods is onder de gelovigen. Als de Geest eenvoudig
een kracht of invloed was, bleef dit onverklaard. En als de Geest 
de Vader was zoals de tegenstanders feitelijk beweren, — want als 
Gods Geest in dezelfde verhouding tot God staat als onze geest tot 
ons, is Gods Geest dezelfde als God evenals onze geest dezelfde is 
als wij — dan heeft de Vader de Vader gezonden! Zie Joh. 14: 16. 
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Maar Christus zegt, dat er is de Vader, Hij en de Geest, Joh. 
14:16. De Geest is een andere Trooster. Andere wil zeggen, een 
van dezelfde soort. De Geest is van dezelfde Wezensgelijkheid.
Hij is een Zelfstandigheid, begaafd met verstand, wil, wijsheid, 1 
Cor. 12:11. En die Geest bewerkt in de een het kindschap, in de 
ander het zoonschap, in de derde het man-Gods-zijn, gelijk Hij
wil. Vandaar het verschil in de groepen. 

De Persoon van Christus is zo rijk, dat de Geest er veelvoudig
uit kan nemen en van Zijn uitnemendheid kan doen weerkaatsen 
in de gelovigen. De Leden van het Lichaam moeten alle graden er 
van doorlopen en vervuld worden tot al de volheid Gods en 
daarom vervuld worden met de Geest, Ef. 3:19 en 5:18. 

De Geest leert ook beter begrijpen, wat genade is. 
Genade is geen mechanisch iets, maar een organisch werkende 

kracht die niet alleen nieuwe toestanden schept, maar ook 
doorvoert en van heerlijkheid tot heerlijkheid doet gaan op de weg
der behoudenis. Als men dat leert verstaan, dan zal men mede 
jagen naar de prijs. Die is er niet om iets te verdienen, maar om 
God te verheerlijken. Niet om wat te krijgen, maar om God 
gelegenheid te geven — als we zo mogen zeggen — Zijn genade
ten hoogste op te voeren. De uitopstanding wordt niet « verdiend 
», maar is noodzakelijk gevolg van de niet door ons weerhouden 
inwerking der genade. We jagen om de prijs, opdat we meer en 
meer kennis van Christus mogen verkrijgen. Het gevolg is hoe 
langer hoe minder van de dood gebonden te kunnen worden omdat 
we hoe langer hoe dichter komen bij de Vorst des levens. Dan 
doet Deze ook voor ons de dood te niet op overeenkomstige wijze
als Hij dat voor Zich gedaan heeft. 

Het gaat niet om wat te verdienen. Het gaat om Christus te 
gewinnen. In al Zijn volheid. De ervaring leert, dat de zon niet in 
eens in het toppunt van z'n glans staat. Zo ook in het geestelijk
leven. De Zon van Gods gerechtigheid en heerlijkheid rijst ook in 
ons niet in duizelingwekkende vaart op, maar gestadig aan kunnen 
we meer van Zijn warmte en glans zien naardat we dragen
kunnen. Het toppunt wordt eerst bereikt in Efeze. Eerst dan kan 
Christus verstaan worden in die liefde die de kennis te boven gaat
en kan men vervuld worden tot al de volheid Gods. Maar hiervoor 
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is wel degelijk een weg nodig met genade-mijlpalen. We hopen 
dat de bestrijders en tevens onze lezers er vele moge gepasseerd
zijn.

We besluiten dit punt. De Verborgenheid moet allereerst 
geestelijk verstaan worden als een nieuwe uitdeling van Gods 
genade en het ten top voeren van de grootheid Zijner kracht. Ze is 
allereerst en bovenal Goddelijk. Men moet vervuld worden tot al 
de volheid Gods. Dit kan alleen door het werk des Geestes. In de 
bedeling der Verborgenheid verheerlijkt Deze Christus op het 
alleruitnemendst en zet naast Hem aan Gods Rechterhand. Eerst in 
de geest. Daarna geeft God deze plaats ook in realiteit door de 
uitopstanding. Hij zij geprezen voor Zijn volheid van genade die 
ons hier tegenstraalt. Hem zij de eer en ook hier geldt: O diepte 
des rijkdoms! 
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8.

DE 3 SFEREN. 

SAMENVATTING We geven als kort overzicht en beknopte 
samenvatting onze visie t.o.v. de 3 sferen die wij zien. 

We hebben als eerste sfeer de aarde. Van die aarde krijgt Israël 
eenmaal « het gehele land Kanaän ». Dit sluit niet uit, dat vele 
Heidenen daaraan mede deel zullen hebben en erfgenaam zijn van 
het Koninkrijk bereid van de grondlegging der wereld. Het sluit 
niet in, dat alle Volken dit zullen hebben: God geeft hun de 
overige aarde. Israël en de Volken verschillen, maar velen uit de 
Volken zullen zonder achteruitstelling deel hebben in Israëls 
toekomstige zegeningen. 

We hebben tot tweede sfeer de hemelen met hun Vaderhuis. 
Hierin wordt een plaats bereid voor Jood en Heiden die wandelen 
in de voetstappen des geloofs van Abram voor hij besneden was. 
Hierin valt alle nationaliteit weg. Dit is een bovennationale en 
voor-israëlietische sfeer waarin de Besnijdenis geenerlei
voorrechten heeft omdat de beloften er voor dateren van voor de 
Besnijdenis beloften. De sfeer is voor allen die gezegend worden 
met Abraham, al zegt dit niet, dat deze gelovige geen voorlopers 
gehad heeft in de wereld van Adam tot Noach. Zij kunnen opvaren 
naar en afdalen van de hemelen en zullen de engelen evengelijk
zijn.

Indien deze sferen in de Schrift naast elkaar behandeld werden, 
zouden ze geen moeilijkheid geven. Nu zijn ze met elkaar in het 
O.T samengeweven en heeft God ze in een belofte besloten. Gen. 
12:1-3: een groot volk, al de geslachten, Abram (wees een zegen,
Hebr.: gij zult een zegen zijn). Bij het uitwerken dezer belofte 
geeft God aan Israël de voorrang. Daarom is in Handelingen de « 
Jood » eerst, dan de « Griek ». Wat inhoud van de beloften betreft, 
is er geen onderscheid. In Hand. 13 zondert hij Paulus af tot een 
bijzonder werk. Hiermee opent Hij de tweede sfeer, voor Jood en 
Heiden: erfgenaam der wereld te worden. Inmiddels prediken de 
Apostelen der Besnijdenis de ingang in het aardse Koninkrijk.
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Waar Israël Christus niet aangenomen had, kreeg het na Paulus' 
afzondering een achterstand t.o.v. de Heidenen; dezen gingen hun 
voor. Allen, hetzij Jood of Heiden, die met Paulus meegingen,
vormden een hogere groep: de Gemeente Gods. De Joden hierin 
mochten de wet al of niet volgen, zoals Paulus deed om te 
gewinnen, de wetsvormen waren feitelijk voor hen opgeheven,
aangezien zij tot de nieuwe schepping behoorden. Terwille van de 
zwakken mochten zij de wetsvormen blijven onderhouden. 

Zo ontstond in de Handelingen een viervoudige groep. 

Deze twee laatsten waren één in Christus als Gekruisigde en 
Opgestane. In de geest bestond er voor hen geen nationale 
scheidingsmuur, geen middenmuur des afscheidsels meer, al 
moesten zij daar voor het uitwendige mee rekenen, niet t.o.v. de 
sterke, maar t.o.v. de zwakke broeders. 

Zij kenden wat de geest betreft, niemand meer naar het vlees. 
Beider hoop was de opname, daarna het plaatsen in het Vaderhuis, 
het Huis aionisch in de hemelen. 

Indien God Israël niet uit zijn nationale tehuis had weggenomen
en de tempel was blijven staan, zou deze toestand tot op heden 
voortgeduurd hebben. Er was dan tweeërlei hoop geweest: een 
voor de aarde: het land Kanaän, een voor de hemelen. De eerste 
groep zou dan in de Wedergeboorte staan wat het kernpunt in de 
geest daarvan betreft: Jezus te belijden als Gods Zoon, de ander
zou staan in de Nieuwe schepping, wat het kernpunt in de geest
daarvan betreft: God in Christus de wereld met Zichzelf
verzoenend en in Christus tot een nieuwe schepping makend. God
doet echter wat anders; Hij zet Israël terzijde. Nu geeft Hij nog wat 
boven het reeds gegevene, een nieuwe bedeling met een nieuwe 
sfeer.

We hebben als derde sfeer nu de opheffing van de tweestroom 
door het verbreken van de middelmuur des afscheidsels. Hiermee 

1. Joden die Christus aannamen als Zoon van David — de 
Pinkstergemeente.

2. Heidenen die Christus aannamen als Koning der koningen;
deze stonden onder Israël.

3. Joden die Christus aannamen als Zoon van Abraham.
4. Heidenen die Christus aannamen als Zoon van Abraham.
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had de bedeling der verzoening kunnen blijven bestaan. God doet 
meer: Hij vormt nu uit hen die tot de verzoening in Christus 
gekomen zijn een nieuwe groep en geeft die een andere plaats dan 
de hemelen, n.l. aan Zijn rechterhand. Nu heft God de twee hopen 
op en geeft een nieuwe hoop. Nu is er één hoop. Deze openbaring
ontvangt Paulus in zijn gevangenschap in Rome. Uit onze 
uiteenzetting volgt, dat dit niet is het op een lijn plaatsen van Jood 
en Heiden — dat geschiedde reeds door de verzoening — maar 
het opheffen van de bedeling der verzoening tot de bedeling der 
verborgenheid: nu bewerkt God de volle verzoening d.i.: het 
verzoenen in een Lichaam geplaatst over boven alle dingen. 

De vraag rijst: En wat nu met de vorige bedelingen. De 
geestelijke zijde er van past God telkens weer toe: men moet dus 
eerst wedergeboren, daarna met God verzoend worden; de 
buitenzijde er van wordt weggedaan. Vandaar dat onze bedeling
gekenmerkt is (of moest zijn) door gemis aan alle ceremoniën, 
hetzij aan vroegere bedelingen ontleende, hetzij vervormde, 
ontstaan naar de overlevering der mensen. 

Het toepassen van de geestelijke betekenis der vroegere
bedelingen en verder het inleiden in de laatste openbaring aan 
Paulus gegeven, vormt de weg der behoudenis. Is het goed, dan 
moet men, evenals Paulus, gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid,
van het kind zijn tot het zoon zijn, van dit laatste tot het man zijn.
Het man zijn kenmerkt zich door het jagen naar de prijs der 
roeping Gods, de uitopstanding, d.i. om nu reeds, na korte tijd in 
het graf geweest te zijn, daaruit te mogen opstaan om als Christus 
op te varen naar Gods troon. 

Het einddoel van de bedeling der verborgenheid is niet de 
opname. Deze is, menselijkerwijs genomen, uitgesteld. Het 
prediken van de opname als hoop voor onze bedeling moet onjuist
geacht worden en is een afdrijven uit de stroom. Het feit wordt 
door ons niet ontkend, maar wel het feit als hoop voor onze 
bedeling. Paulus' jagen is juist het gaan van 1 Thess. 4 naar Fil. 3. 
De opname heeft eerst plaats bij de wederkomst, de uitopstanding
kan te allen tijde thans plaats hebben. 

Alleen door deze visie menen wij, dat de Schrift volkomen tot 
haar recht komt. Dit geschiedt bij geen der andere. Deze is het 
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meest Schriftgetrouw. Dus niet twee, maar drie sferen, geen
opname maar uitopstanding; niet maar geloof, maar onderscheiden 
geloof; niet maar een of meer stappen tot God, maar een gang
door hoofdmomenten heen tot in Gods volle Wezen; niet maar 
genade, maar menigerlei genade; niet maar opstanding, maar 
uitopstanding; niet maar een uitzien naar de Heer der heerlijkheid,
maar vervuld worden tot al de volheid Gods,; niet maar een hopen 
op de Heere, maar een geleid worden door de Geest; niet maar een 
inwerken Gods, maar ook een uitwerken onzerzijds; niet maar een 
aanvaarden dat men er is omdat Christus er is, maar een jagen naar 
het wit tot de prijs der roeping Gods. 

Zo staat deze bedeling verre boven al de vorige. Ze leidt er toe 
God op het meest te verheerlijken. Ten eerste door in de geest dit 
alles door het geloof te verstaan. Ten tweede door God, door het 
ontbonden worden en met Christus te zijn, reeds nu in 
onverderfelijkheid te verheerlijken. Wie met Hem gestorven is, zal 
met Hem leven, wie met Hem verdraagt, zal met Hem heersen. Dit 
laatste kan reeds nu, na de uitopstanding, aanvangen, Gode tot 
heerlijkheid.

De bedeling der Verborgenheid betreft bijzonder het werk van 
Gods Geest. Deze verheerlijkt thans Christus door Zijn ganse
werk en verdienste toe te passen en telkens weer individueel uit te 
werken. Waar Hij niet van Zichzelf spreekt, blijft Hij meer de 
Verborgene. Maar allen die door Hem geleid worden, weten, dat 
Hij God is Die in ons inwerkt en dat Hij het onderpand is van onze 
erfenis, dat Hij het is, Die Christus in onze harten doet wonen en 
inleidt in de « volle Kennis der verborgenheid van God en de 
Vader en van Christus », Col. 2:2. 

Tot slot: 
De Verborgenheid des Evangelies is niet het op een lijn stellen 

van Jood en Heiden, maar betreft Christus. En dat niet in Zijn
wederkomst of bij de opname, maar als hoop der heerlijkheid,
Col. 1:27, betreft niet, het opheffen van een uiterlijke scheiding,
maar het een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus.
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AANHANGSEL

DE TWEE LICHAMEN. Naar aanleiding van enkele ons gestelde
vragen, behandelen we nog nog enkele dingen. We geven daarbij
eerst nogmaals de mening der bestrijders weer. Zij zeggen dit: 

Het « Lichaam van Corinthe » is hetzelfde als dat van Efeze. Er 
is één Lichaam. Er is alleen overgang van bedeling. Dezelfde 
groep van Thessalonicensen — Corinthe — Romeinen gaat,
doordat er een nieuwe bedeling intreedt, daarin geheel over. 
Talen, gaven der gezondmaking, enz. hielden op, verder bleef 
alles hetzelfde. De Gemeente, het Lichaam dat er reeds was, wordt 
toegerust tot het volkomen man zijn; de hoop er van blijft de 
opname. De verborgenheid geeft geen nieuwe hoop. De opname 
heeft plaats vóór de toekomende toorn, de Gemeente komt daar 
niet in, maar wordt er voor bewaard. De positie van het Lichaam 
was vroeger niet bepaald aangegeven; eerst in Efeze wordt het 
onbepaalde opgeheven. In 1 Thess. 4 is alleen sprake van het 
opnemen in de lucht, uit Efeze blijkt, dat de Gemeente nu gezet
wordt aan Gods Rechterhand. De positie wordt in 1 Thess. 4 juist
vaag aangegeven « tegemoet in de lucht » om ruimte te laten voor 
de verborgenheid. 

Zij die dit voorstaan houden er, om dit standpunt te verdedigen,
eigenaardige opvattingen op na. Enkele daarvan zullen we 
aangeven. 

1. Zij leren, dat met het Vaderhuis van Joh. 14 — dat wij
houden voor het huis aionisch in de hemelen — de tempel bedoeld 
is. Dat zal dan moeten zijn de nieuwe tempel van Ezechiël 40-46. 
Alsof de kamertjes genoeg woningen zullen bieden voor de 
tienduizenden Abrahamietische gelovigen! Hoe weinig leest men 
toch. In Joh. 14 zegt de Heere Jezus, dat Hij heengaat om plaats te 
bereiden. Als die plaats bereid is, komt Hij weder om de Zijnen,
die Hij hier bedoelt, tot Zich te nemen. Hoe kan die plaats nu de 
tempel van Ezechiël zijn? Deze wordt eerst gebouwd als de Heer 
Jezus wedergekomen is. Die plaats is bij Zijn wederkomst niet 
bereid. Toch komt Hij niet weder vóór Hij plaats bereid heeft. 
Hieruit volgt, dat die plaats niet de tempel kan zijn, die nog
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gebouwd moet worden. 
2. Men wil uit 1 Thess. 4 wat anders lezen dan er staat. Er staat, 

dat deze groep de Heere tegemoet gaat. Tegemoet gaan is iemand 
gaan ontmoeten en met Hem weder keren naar zeker uitgangspunt.
Niet de ontmoet-wordende verandert van richting, maar de 
ontmoetende. In 1. Thess. 4 is dit ook zo. De Heere gaat niet weer 
terug naar de hemel, want niet Hij gaat deze groep tegemoet, maar 
deze Hem. De groep verandert dus van richting en keert naar de 
aarde weder. Er is dus geen sprake van een gezet worden aan 
Gods rechterhand. Tot bewijs nog het volgende. 

In 1 Thess. 4 staat eigenlijk: ter ontmoeting « in de lucht ». De 
term « ter ontmoeting » vinden we nog ;tweemaal in de Schrift, nl. 
in Mt. 25:1 en Hand. 28:15. De maagden gingen uit ter 
ontmoeting van de bruidegom. Zodra zij deze ontmoet hadden, 
veranderden zij en niet hij, van richting. Zij keerden terug naar het 
dorp of de plaats van uitgang. — In Hand. 28 :15 hetzelfde. De 
broeders uit Rome gingen naar Appiusmarkt ter ontmoeting van 
Paulus. Niet deze, maar zij veranderden daarna van richting en 
keerden naar Rome terug. Zullen we dit onderwijs der Schrift nu 
in 1 Thess. 4 vergeten en zeggen: ter ontmoeting van de Heere 
betekent niet, dat de groep, maar dat Hij van richting verandert? 
Dit is voor ons Schriftverkrachting. Ook hier verandert niet Hij,
maar de ontmoetende groep van richting en keert dus met Hem 
weder. Deze groep is niet de groep van Col. 3. Deze wordt met 
Hem geopenbaard, is dus reeds bij Christus. De andere van 1 
Thess. 4 gaat Hem tegemoet en is hiervan onderscheiden. Evenzo 
als in het natuurlijke de koninklijke stoet onderscheiden is van de 
eerewacht die hem inhaalt, zo is de groep van Col. 3 
onderscheiden van die van 1 Thess. 4. 

De fout die men maakt bij het vereenzelvigen van de twee 
Lichamen van Corinthe en Efeze is, dat men aanneemt, dat allen 
uit een vorige bedeling als 't ware automatisch door verandering
van bedeling, overgaan in de nieuwe. Maar dit wordt door de 
Schrift weersproken. Als Johannes de Dooper optreedt en oproept 
om tot de nieuwe bedeling die God voor Israël opende, in te gaan,
dan bekeert zich slechts een deel en blijven de anderen achter. Bij
de Pinksterbedeling hetzelfde. Er geloven wel velen, maar lang
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niet allen, ook al zien zij tekenen en wonderen. En zo ging het ook 
met de overgang tot onze bedeling. Velen bleven eenvoudig
achter. We kunnen nog een ander bewijs aanvoeren. Gelooft men 
dat alle gelovigen van de meest konservatieve Rooms-Katholiek 
tot de verst nog « orthodox » getinte Protestant tot het Lichaam 
van Christus behoort? Dit moet men, anders vervalt de gehele
theorie. Immers, als dan nu niet allen tot de bedeling der 
verborgenheid behoren, wat de geestesrichting duidelijk genoeg
openbaart, waarom dan wel allen die eerst in de bedeling der 
verzoening leefden maar hoewel de bedeling der verborgenheid
intrad, niet daarin naar de geest overgingen? De hele 
Kerkgeschiedenis is bewijs, dat niet allen hebben gehad « één 
geest ». Men zal opmerken, dat indien er twee Lichamen zijn, er 
dus ook twee Heeren, twee Goden en Vaders, enz., zijn (Ef. 4). 
Dit schijnt een ernstige tegenwerping die men ons met veel nadruk 
voorhoudt. Wij vragen vooreerst: Indien thans allen die geloven,
tot het eene Lichaam behoren, waarom is er dan geen eenheid? 
Rome wilde een uitwendige eenheid maken, maar is daarin tot nu 
toe niet ingeslaagd. Ef. 4 zegt, dat er één geest is. Als alle 
gelovigen tot het eene Lichaam behoorden, waarom is er dan niet 
één geest? Bewijst dit niet, dat niet allen tot het eene Lichaam 
behooren? Paulus spreekt van één doop. Dat moet de doop des 
Geestes zijn. Waarom willen er thans nog velen twee dopen? Hij
spreekt ook van één hoop. Waarom hoopt de eene gelovige op de 
eerste opstanding, een andere op de opname en hebben wij een 
andere hoop? De praktijk weerlegt de eenheid, openbaart die 
althans niet. 

Leren wij dan dat er thans twee Lichamen zijn. Neen, in deze 
bedeling wordt slechts één Lichaam gevormd. Maar — niet alle 
gelovigen behoeven daartoe te behoren. Paulus geeft in Ef. 3:15 
duidelijk aan, dat er ook andere gemeenschappen zijn: er is een 
geslacht (Gr.: groep of familie uit een Vader) der hemelen en der 
aarde. Dit zijn twee andere groepen. Deze behoren niet tot het 
Lichaam. Het Lichaam is een aparte uitverkoren groep. Zouden 
alle gelovigen van deze bedeling er toe behooren, waar bleef dan 
de uitverkiezing. Echter, niet uitverkoren voor het Lichaam 
betekent nog niet, zoals Calvyn leerde, verworpen van de « 
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zaligheid ». 
God is rijk in barmhartigheid. Hij doet meer dan een ding in 

deze bedeling. Hij vormt een groep tot Lichaam van Christus. Hij
verwekt echter ook andere groepen, die wel niet uitverkoren zijn
in Christus vóór de « grondlegging der wereld », maar toch in 
Hem beloften hebben. Want in Christus zijn vele beloften en God 
is vrij en absoluut souverein die uit te delen gelijk Hij wil. Daarom 
geloven wij, dat, hoewel er één Lichaam is, toch niet alle 
gelovigen daartoe behoren, maar dat zij tot een andere geestelijke
gemeenschap kunnen verwekt zijn. Dit verklaart de verschillende 
geestelijke stromingen in de Christenheid. Alleen voor de leden 
van het Lichaam geldt Ef. 4 met zijn één geest, één hoop, één 
geloof, één doop. Het Lichaam waarvan Paulus in zijn laatste 
brieven spreekt is eenig. 

En hoe nu met het één Heer en één God en Vader, zal men 
vragen. Als er meer dan één hoop en meer dan één doop kan zijn,
enz., moet er dus ook meer dan één Heer en meer dan één God en 
Vader zijn, zegt men. We antwoorden hierop tweeërlei. Ten eerste 
dit: Paulus spreekt niet van hetgeen buiten het Lichaam is, maar 
wat geldt voor het Lichaam. Hij geeft de norm aan voor de Leden 
van dat Lichaam, zonder daarmee hier te zeggen, dat niet allen 
daartoe geroepen worden. Ten tweede. Waar er slechts één God en 
Vader bestaat, en ook slechts één ware Heere, daar is het 
ongerijmd om uit hetgeen wel meervoudig kan zijn (hoop, geloof,
geest) af te leiden, dat van de Goddelijke Personen dus ook meer 
dan Een zou moeten bestaan. Te voren heeft hij reeds gezegd, dat 
uit de Vader al het geslacht is in hemelen en op aarde, 3:15; hier 
kan hij dus niet leren, dat er nog een andere Vader zou kunnen 
zijn voor de andere groepen. Daarom mag men hier niet door 
schijnbaar logische gevolgtrekkingen een Goddelijke zaak 
belachelijk maken. Wat Paulus schrijft, schrijft hij met het oog op 
het Lichaam zonder daarmee te ontkennen, dat er andere groepen
van gelovigen kunnen zijn die in een andere verhouding tot God 
kunnen staan. Hij erkent dit juist van te voren maar trekt daaruit 
niet de konklusie dat er nu dus ook twee of meer Vaders en 
Heeren moéten zijn, al ligt er in de onderscheiding van de 
tweeërlei « geslachten » wel opgesloten, dat hun geloofsinhoud en 
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hun hoop verschillend zullen zijn. Het « geslacht » der aarde, de 
wedergeborenen, moeten een andere hoop hebben als dat der 
hemelen. Men wachte zich voor ijdele filosofie in dezen. 

Ten slotte nog een enkel woord over de kwestie van het 
Lichaam van Corinthe en dat van Efeze. Men vergete niet, dat het 
beeld van het lichaam gebruikt wordt met het oog op de eenheid. 
Het Lichaam is één, 1 Cor. 12:12. God had het Lichaam van 
Corinthe door een Geest tot een eenheid gedoopt, vs. 13. Het 
Lichaam van Corinthe openbaarde zich door apostelen, profeten, 
leeraars, krachten, gaven der gezondmakingen, behulpsels, 
regeringen, menigerlei talen vs. 2-8. Waar vinden we deze in het 
mystieke Lichaam van Christus van Efeze? Als alleen de bedeling
veranderd was waarom is er dan althans geen voortzetting van 
apostelen en profeten? Tot toebereiding voor het lichaam van 
Efeze gaf God wel apostelen, profeten, evangelisten, herders en 
leraars (Ef. 4 : 11), maar dat was een overgangstoestand: het was 
niet tot « volmaking der heiligen », zoals de St. V. zegt, maar tot « 
herordening ». En het zou slechts zolang duren tot allen kwamen 
tot eenigheid des geloofs, tot volle kennis van de Zoon Gods, tot 
een volkomen man, vs. 13, grondtekst. De eenheid van het 
Lichaam van Efeze ligt zo niet in het zich openbaren in een 
gedeelde volheid waarbij elk lid het slechts is in dele, d.w.z. op 
een ander aangewezen is, 1 Cor. 12 : 27, grondtekst (St. V. « in 
het bijzonder », zelfde woord als in 1 Cor. 13:9 : ten dele) maar in 
het volkomen-man-zijn. Hier komt men juist tot een onzichtbare 
eenheid, een verborgen iets. Geen lid van het Corinther lichaam 
staat op zichzelf, eerst in verbinding met elkaar vormden ze het 
Lichaam. Elk lid van het Efezer lichaam kan op zichzelf staan 
omdat het een eenheid op zichzelf vormt (hoewel het gaarne blikt 
op hen die alzo wandelen). 

IN DE OVERHEMELSE. Men leert verder, dat de Schrift niets 
weet van de ophemelen. Als bewijs geeft men Heb. 9:23 en 24: 
Christus gaat in in de hemel om de ophemelse dingen te reinigen.
Die ophemelse dingen zijn dus in de hemel zegt men en er niet 
boven. Hoe Schriftonderzoekers zonder verder nadenken meer dan 
eens dingen kunnen beweren die er geheel naast zijn, is wel een 
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raadsel, maar jammer genoeg vaak een feit. Heb. 9:23 en 24 
spreken heel niet van ophemelse dingen die in de hemel zijn. We 
wezen er reeds op, dat het woord « ophemelse » in Heb. 6 maal 
voorkomt (zie bl. 15) en dat het betekent: vanuit de ophemelen 
toebereid. Hebreën bewijst dus zijdelings juist, dat er ophemelen 
zijn. Heb. 9:23 zegt, dat de ophemelse dingen zelve door betere 
offeranden worden gereinigd. We merken op, dat in het Grieks 
geen woord « dingen » staat. Overal waar de St. V. dit heeft, staat 
er in het Gr. een onzijdige meervoudsvorm, waarmee vaak 
groepen van personen of wezens worden samengevat (Zie b.v. 
Col. 1:16). In Heb. 9:23 heeft het o.i. betrekking op de sferen die 
gereinigd moeten worden en op de personen die daarin geplaatst
worden. De O.T. hogepriester reinigde de tabernakel (en tempel) 
door bloed, maar deed ook verzoening door bloed voor zich en 
zijn huis (Lev. 16). Christus' bloed reinigt de sferen en hen die er 
in moeten dienen. Beide samen heten: de ophemelse « dingen », 
omdat zij van uit de op- of overhemelen toebereid worden. 

De Schrift leert, dat Christus al de hemelen is doorgegaan. Op 
grond van deze tekst zou men de konklusie kunnen trekken, dat 
Hij niet in de hemel verschenen is, want als men alle vertrekken 
van een gebouw doorloopt, komt men er weer buiten. Christus zou 
zo bezien niet in de hemel verschenen zijn. De Schrift handhaaft 
beide. Hij is in de hemel verschenen en Hij is al de hemelen 
doorgegaan. Een en ander is op te lossen door met de Schrift te 
spreken van: in de overhemelse, waarbij men kan aanvullen: 
gewesten, sfeer of iets dergelijks. In Hebreën heet dit: de hemel. 

Ook nog een woord over de vertaling. Men wil « in de 
overhemelse » (en tois epouraniois) vertalen door: « onder de 
hemelingen ». Het is geen zelfstandig naamwoord, zegt men. 
Goed, maar waarom vertaalt men het dan in het Nederlands door 
een zelfstandig naamwoord; het woord « hemelingen » is dat 
immers. Waarom zet men dan niet: « onder de hemelsen »? 

Nu over de vertaling in z'n geheel. Men wil zetten: « onder de 
hemelingen » en hieronder hemelse wezens verstaan. We geloven,
dat dit niet kan op grond van de uitspraken van Efeze. « Onder » 
of « te midden van » de hemelingen ziet men Christus dan als 
eerste onder Zijns gelijken, als eerste te midden van hemelse 
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machten, krachten tronen, heerschappijen. Wat leert nu echter Ef. 
1:21: « Verre boven ALLE overheid en macht en kracht en 
heerschappij ». Als Christus daar nu verre boven alle macht, enz., 
is, hoe kan Hij kan geplaatst zijn te midden er van. Daarom is de 
vertaling: « onder de hemelingen » onjuist. Op grond der Schrift. 
En daarom moet men zetten: « in de overhemelse » en daarbij
denken aan een sfeer « ver boven » de sfeer van alle overheid en 
macht en kracht en heerschappij. 

« IN DIEN DAG ». De term « in dien dag » van 2 Tim. 4 wordt 
door de bestrijders nog steeds gehouden voor de dag, waarin de 
Gemeente in haar geheel de kroon zal verkrijgen. De Schrift kan 
hierin weer beslissen. De term « dien dag » vinden we nog
eenmaal en wel in 2 Thess. 1:10. Dit vers is het laatste van een 
onderdeel dat met vs. 6 begint. Zie hier de struktuur: 

Hierin staat: « in de openbaring des Heeren Jezus » tegenover « 
in dien dag ». « Die dag » is dus « de openbaring des Heeren Jezus 
». Ieder die het verband rustig naleest en overdenkt, zal dit moeten 
erkennen. Dit geeft ons de sleutel in handen voor 2 Tim. 4:6-8. De 
struktuur hiervan gaven we reeds op bl. 48. In 2 Tess. 1 stond « in 
dien dag » tegenover « de openbaring des Heeren Jezus », hier 
staat « in dien dag » tegenover « de tijd mijner ontbinding ». In 2 
Thess. 1 is die dag de openbaring des Heeren Jezus, in 2 Tim. 4 is 
die dag de tijd van Paulus' ontbinding. We zeggen vanzelf niet, dat 
die twee dagen samen vallen, maar trachten alleen te bewijzen, dat 
zoals in 2 Thess. I « die dag » nader bepaald wordt door het 
voorafgaande, dit ook plaats heeft met « die dag » in 2 Tim. 4. 
God geeft hiermee het middel om tot zekerheid te komen duidelijk

A
1

6 Verdrukking over de verdrukkers.
B

1
a

1
7 Verkwikking voor de verdrukten.

b
1

7 De tijd: In de openbaring des Heeren Jezus.
A

2
8 Wraak over de vijanden.

B
2

b
2

De tijd: In dien dag.
a

2
Verheerlijkt en wonderbaar in de heiligen.
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aan: Waar nu « die dag » van 2 Tim. 4 de tijd van Paulus' 
ontbinding is en deze toen aanstaande was, kan hij nu niet meer in 
het graf rusten. Hieruit volgt, dat het Lichaam niet in zijn geheel,
tegelijkertijd opgewekt wordt, maar elk der Leden de kroon 
ontvangt in de dag zijner ontbinding. 

DE NIEUWE HOOP. Zo zou er nog meer te noemen zijn. We 
doen dat niet. We wijzen alleen nog op dit. Wie de opname leert, 
moet de eenheid leren van de gelovigen van Thess.-Cor.-
Romeinen met die van Ef.-Col. Dat kan niet anders. Wie de 
opname niet aanvaardt als hoop voor deze bedeling moet de 
tweeheid leren, want als deze bedeling is afgesloten (of reeds 
daarvoor), dan vindt die van Thess.-Cor. haar voortzetting. Alles 
hangt nu af van de vraag: Is niet alleen de bedeling veranderd 
maar is er ook een nieuwe hoop ingekomen. M.a.w. is ook door 
Israëls zonde de genade overvloediger geworden. Is God door die 
zonde verplicht geworden de opstanding uit de doden uit te stellen 
tot 's Heeren wederkomst ter opname en is dus thans nog niemand 
« in de hemel ». Of betekent Paulus' woord: « de tijd mijner
ontbinding is aanstaande. » in 2 Tim. 4 dit, dat hij gekomen is tot 
de uitopstanding van Fil. 3 waar hij naar jaagde? En is deze 
uitopstanding het ontbonden worden d.i. losgemaakt worden, uit 
het graf en bij Christus zijn. Het gaat er nu om of God door Israëls 
terzijde zetting Satan geheel overheerst heeft en hem reeds nu zijn
buit hoofd voor hoofd ontneemt in hen die tot de uitopstanding
komen.

Voor ons is het laatste het geval. Het gaat om Gods eer en reeds 
nu ontvangt Hij de lof voor de uitnemende grootheid Zijner
genade in en door hen die aan Christus' dood gelijkvormig zijn
geworden en met Paulus ontbonden werden. Zo, maar ook zo 
alleen, is de bedeling der verborgenheid er een die al het 
voorgaande overtreft. Dezelfde uitnemende grootheid Zijner
kracht die God ingewerkt heeft in Christus toen Hij Hem uit de 
doden heeft opgewekt, werkt ook in hen die tot uitopstanding
komen, Ef. 1:19, 20. 

Paulus bidt dat de Vader der heerlijkheid verlichte ogen des 
verstands moge geven. Dat is niet om te zien, dat de Heiden nu op 
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een lijn gesteld werd met de Jood, want er staat: opdat gij moogt
weten, welke de hoop zij van Zijn roeping en welke de rijkdom zij
van de heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen, vs. 17, 18. Dit 
betreft iets heel anders dan deze gelijkstelling. 't Is om die 
uitnemende grootheid Zijner kracht te leren kennen. Die wekte 
Christus op uit de doden. Die werkt ook eenmaal in op de 
overwinnende Leden Zijns Lichaams. Hoe zouden zij dan 19 of 
meer eeuwen in het graf rusten! Dit kan niet, anders is het niet de 
uitnemende grootheid Zijner kracht. Ze is dit wel voor hen die met 
ons gelooft, dat God telkens weer, Satan ten spijt, het graf van een 
die de loop voleindigd heeft, opent en hem door de dood niet laat 
houden, maar hem « ontbindt ». 

Hoe heerlijk moet het niet zijn als de Heere Jezus daar eenmaal 
persoonlijk aan ons graf staat zoals Hij dat eenmaal deed bij
Lazarus' graf, maar nu in heerlijkheid, als Hij ons dan toeroept uit 
te komen zoals Hij dat Lazarus deed, als wij Hem dan mogen zien 
in een ongekende heerlijkheid en met Hem persoonlijk opgevoerd
worden aan de plaats van Gods Rechterhand. Zo toch verstaan we 
Fil. 3:20 en 21. Christus daalt telkens weer voor elk der 
overwinnaars neder uit het burgerschap in de hemelen, d.i. uit de 
overhemelen, wekt op, maakt levend, verandert en voert op naar 
de hoogste plaats der eere. Hij is niet gebonden om daarmee 
eeuwen te wachten want Hij heeft alle dingen Zichzelven 
volkomen onderworpen. (Fil. 3:21). We geloven, dat Hij dit in 
deze bedeling telkens weer doet blijken door de uitopstanding.
Hierdoor wordt men geleid tot de Vader der heerlijkheid en wordt 
het werk des Geestes Die uit dat des Zoons het hoogste genomen 
heeft, dat Hij kan geven, voor die groep voleindigd. Het kan niet 
hoger, maar het gaat dan ook alle kennis te boven. Geprezen zij
het Goddelijk Wezen voor zoveel heil. 
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INLEIDING.

DE GESCHILPUNTEN. Sinds de onderzoekers van Gods Woord
voorgeschreden zijn tot dieper onderzoek en de tijd is 
aangebroken, waarin bijzonder Paulus' laatste openbaring
aangaande de grote Verborgenheid, vervat in zijn Brieven aan de 
gemeente van Efeze en Colosse, uiteengezet wordt, is er een 
tweelijn van mening ontstaan. Indien er nu slechts een klein 
verschil in visie was, zou er daardoor geen verwijdering behoeven 
te zijn. Waar er in wezen diepgaande verschillen zijn, is er een 
tweestroom ontstaan t.o.v. de Verborgenheid waarbij de een niet 
alleen, een ander beginpunt maar ook een geheel andere hoop ziet. 
Het is bijzonder met het oog op het laatste dat we andermaal in het 
krijt moeten treden en de visie die we hebben moeten verdedigen.
Dit wensen we te doen in een reeks artikelen die een aanvulling
zijn van onze uitgave: « De Verborgenheid des Evangelies ». 

Het gaat hier niet om de vraag of de Gemeente met Pinksteren 
begint. Wie dit weerlegd wil zien, neme de uitgave: « Begint de 
Gemeente met Pinksteren » van onze medewerker S.v.M. Het gaat
om andere vragen. We willen deze eerst kort samenvatten. Ze zijn
deze:

1. Is de Gemeente die Zijn (Christus') Lichaam is, reeds vóór
Hand. 28 gevormd, m.a.w. reeds gedurende de periode der
Handelingen (al begint ze dan ook niet met Pinksteren) of is ze 
eerst daarna ontstaan, n.l. toen God Israël terzijde gezet heeft bij
monde van Paulus in Hand. 28:28. 

2. Is de hoop van het Lichaam de opname van 1 Thess. 4 of is er
daarna een andere geopenbaard waarop in deze bedeling de 
aandacht moet gevestigd worden. 

Beide vragen zijn terug te voeren tot één: « Wat is de 
Verborgenheid? ». 

DE MENINGEN. Ter uitwerking van het bovenstaande geven we 
eerst in het kort het standpunt weer van de partijen die over
bovenstaande vragen verschillen. 

De eene groep, geleid door de Amerikaan-Duitser, de heer A. E. 
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Knoch, uitgever van het Amerikaansch-Engelse tijdschrift « 
Unsearchable Riches » en het Duitse « Un ausforschlicher 
Reichtum » (heide betekenend: Onnaspeurlijke Rijkdom), leert dat 
het Lichaam reeds gevormd is tijdens de periode van Handelingen.
Er is immers, zegt hij, reeds sprake van dat Lichaam in 1 Corinthe 
en Romeinen (beide in hfdst. 12), Brieven die geschreven zijn
vóór Israël als volk ter zijde is gezet, wat geschiedde bij monde 
van Paulus in Rome (Hand. 28:28). Dit Lichaam had, behalve 
andere, ook Leden die met elkaar het hoofd vormden, want er is 
sprake van oog, oor en reuk, dus neus. Boven het gehele Lichaam 
stond Christus weer als Hoofd. Er was dus een volledig Lichaam 
met Leden die het hoofd vormden en voorts andere leden die als 
we zo mogen zeggen de romp en de ledematen vormden en dit 
gehele Lichaam had boven zich nog een Hoofd, Christus. Het 
Lichaam bestond uit Joden- en Heidengelovigen. 

Na Hand. 28 treedt een nieuwe bedeling in, die der 
verborgenheid. Daartoe nu wordt aan Paulus iets bekend gemaakt
dat tevoren nog niet geopenbaard was. Niet dat God een nieuw 
Lichaam gaat vormen, want er is slechts één Lichaam, maar dit: de 
Heidengelovigen die tot nu toe aan de Jodengelovigen
ondergeordend waren, worden op één lijn met deze laatsten 
gesteld. Er ontstaat geen nieuw Lichaam, maar er komt door de 
openbaring der verborgenheid een vereenigd Lichaam, dat is zulk 
een, waarbij alle Leden van gelijke rang zijn. Het reeds bestaande 
Lichaam wordt ietwat gewijzigd; het krijgt een erfdeel onder de 
hemelingen. De Jodengelovigen moeten tevens hun aardse belofte 
prijsgeven; dit is geen verlies maar een winst. De 
Heidengelovigen die op aarde niet gelijkelijk met Israël kunnen 
erven, omdat dit volk de voorrang heeft, kunnen dit wel in de 
hemelse sfeer. De door de wet in het vlees gestelde middenmuur, 
de besnijdenis, verliest zijn kracht en is niet langer oorzaak, dat de 
Heidengelovige bij de Joodse achterstaat. Beiden worden 
vereenigd erfgenaam en vereenigd deelgenoot van de beloften. —
De hoop van het Lichaam was vóór de Efezer openbaring voor de 
Heidengeloovigen niet bepaald aangegeven. Paulus schreef 
daarom in I Thess. 4, dat zij de Heere tegemoet zouden gaan in de 
lucht. Na de Efezer openbaring gaat het onbepaald gehoudene
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over in iets bepaald: met Christus gezet in Gods Rechterhand. 
Hiertegenover staat nu een andere visie, die in Engeland sinds 

een kwart eeuw verbreid wordt door de heer Ch. H. Welch en in 
Amerika sinds een paar jaar door de heer Otis Q. Sellers. Hun leer 
is, dat het ééne Lichaam voor het eerst in Efeze wordt 
geopenbaard. Het is een aparte groep, eerst ontstaan na Hand. 
28:28. Het is geen « vereenigd » Lichaam dat de vroegere hoop 
van 1 Thess. 4 behoudt, maar het ziet een nieuwe hoop geopend; 
het ontbonden worden en met christus zijn (iets wat verreweg het 
beste is). Van deze visie is de Redaktie van « Uit de Schriften » 
meerdere jaren de Nederlandse vertolker. 

DIEPGAAND VERSCHIL. Zoals nader blijken zal, zijn dit twee 
ver uiteenlopende lijnen. Schijnbaar zijn de verschillen niet zo 
groot, maar bij nadere beschouwing blijken de meningen zó ver 
uiteen te gaan dat men wel de daaruit voortvloeiende 
gescheidenheid ten zeerste kan betreuren maar het hopeloos is tot 
zekere overeenstemming te komen. 

We zullen eenige der voornaamste punten van 's heeren Knochs 
leer aan kritiek onderwerpen en aantonen, waar de heer Knoch 
voor ons onlogisch en onschriftuurlijk is. Door deze kritiek mogen
onze lezers dan te beter de Verborgenheid inzien en te hechter 
gefundeerd worden in de verheven openbaring ervan. Nogmaals,
we wensten van harte dat we met de heer Knoch en zijn
volgelingen één visie hadden en dat we tot een geestelijke eenheid 
konden komen. Als het moet, is het echter beter met de Schrift 
alleen te staan, dan een eenheid te vormen ten koste van wat wij
diep in ons als waarheid zien. De eenheid der gelovigen moge
aangenaam zijn, boven haar uit gaat het vasthouden aan de Schrift. 
Nu kan elk gelovige in zijn visie in de Schrift dwalen. Ook wij.
Men overtuige ons dan uit de Schrift want deze is ook nuttig tot 
wederlegging. 

Men mene ook niet, dat het er weinig af of toe doet wat de heer 
Knoch leert of wij verstaan. Het gaat hier werkelijk om de grote
vraag: Wie is in deze bedeling overwinnaar: God of Satan;. 
M.a.w.: Is de hoop voor deze bedeling de opname of is er een 
andere. Indien het eerste, dan heeft Satan God gedwongen de 
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doden in de dood te laten tot op de toekomst des Heeren ¹. Indien 
het laatste, dan wordt de dood door de kracht van Christus' 
opstanding, reeds nu telkens tenietgedaan en staat Satan er nu 
reeds telkens als machteloze toeschouwer bij. Dat is de kern waar
het bij deze standpunten om gaat. Of wil men het korter: Opname 
of Vóórhoop, opvaart bij de bazuin van 1 Thess. 4 of
uitopstanding. Wie de nieuwe hoop aanvaardt, de vóórhoop, wenst 
ontbonden te worden en bij Christus te zijn. Al zou de heer Knoch 
nu ook gelijk hebben t.o.v. zijn leer van het ééne Lichaam (wat 
voor ons nog niet het geval is), dan nog is er verschil over de hoop. 
't Is vooral met het oog op de hoop van deze bedeling, dat we dezer
reeks artikelen schrijven. De lezer oordele zelf. En indien hij
meent dat we onjuist zien, dan wijze hij ons terecht. Dit laatste 
verwachten we ook van de heer Knoch. En indien hij daartoe niet 
in staat is, dat hij dan zijn inzicht wijzige en zegge: Ik heb 
gedwaald.

We handelen achtereenvolgens over: 
1. Is het Lichaam van Corinthe-Romeinen het ééne Lichaam van 

Efeze en heeft het tweeërlei Hoofd: een uit Leden bestaande en 
daarboven Christus Zelf? 

2. Is er een « Vereenigd » of een « Mede-Lichaam »? 
3. Is er een veranderd erfdeel? 
4. Wordt Christus en het Lichaam gezet onder de hemelingen? 
5. Is er ombouw of nieuwbouw? 
6. Wat is de Verborgenheid? 
7. De hoop van deze bedeling. 

1 Zo althans staat de vraag voor ons die geloven dat de doden eerst door de opstanding in
hun erfbezit (of in het oordeel) komen. Wat de heer Knoch met ons doet. Voor hen die
geloven in een apart voortlevende ziel die van stonde aan bij Christus is of althans een
voorlopige zaligheid heeft, in het Paradijs, heeft deze vraag weinig of geen betekenis.
Zulken verwijzen we naar ons werkje: De Opstanding der Doden.
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I.

IS HET LICHAAM VAN CORINTHE-ROMEINEN 
HET EENE LICHAAM VAN EFEZE? 

IS ER TWEEERLEI HOOFD? 

HET ÉÉNE LICHAAM VOLGENS DE HEER KNOCH. Volgens
de heer Knoch en zijn volgelingen in verschillende landen is het 
Lichaam van Christus, waarvan Efeze spreekt, reeds in de 
Handelingentijd, dus vóór Hand. 28:28, gevormd. We zullen hem 
citeren of beter, vertalen. Hij zegt dan: 

Over wat het Hoofd zijn van Christus betreft, zegt hij het 
volgende:

Dat de heiligen onder de volken leden waren van het Lichaam van Christus, was
geen verborgenheid, want er staat geschreven : « Want gelijk wij in één lichaam
vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werking hebben, alzo zijn wij
velen één lichaam in Christus maar elkeen zijn wij elkanders leden. » (Rom. 12 : 
4, 5) . En aan de Corinthiërs herhaalt Paulus opnieuw : « Want gelijk het lichaam
één is en vele leden heeft, maar alle leden van dit eene lichaam, vele zijnde, maar
één lichaam zijn, alzo ook de christus. Want ook wij allen zijn in een geest tot een
lichaam gedoopt... » (1 Cor. 12 : 12, 13) . Ten tijde van Paulus' gevangenschap
was het « ééne Lichaam » wel bekend. (Uit « Unsearchable Riches », dl. XVIII, 
nr. 2, Maart 1927).

Men verbindt gemeenlijk het Hoofdschap van Christus aan de beeldspraak
aangaande het Lichaam. Men wil ons doen geloven dat niemand als lid van het
Lichaam in het hoofd is want dat zou alleen Christus toegekend worden. De
functies uitgebeeld door de ogen, de oren en de neus behoren Hem alleen toe.
Daar deze afzonderlijk genoemd en door de apostel in zijn brief aan de
Corinthiërs aan de leden toegeschreven worden, wordt verondersteld, dat Christus
twee Lichamen heeft, niettegenstaande de uitdrukkelijke verzekering van het
tegenovergestelde. Dat Christus geen apart lid van het Lichaam is, n.l. het hoofd,
moet duidelijk zijn want het geheel is Zijn lichaam. Zijn hoofdschap is een
afzonderlijke trek. Hij is over het gehele lichaam, het hoofd ingesloten. Alles is
duidelijk als we lezen dat « de man het hoofd der vrouw is evenals Christus dat
van de gemeente ». De vrouw, hoewel het onderwerp, is niet zonder een eigen
hoofd. De man is niet haar lichamelijke hoofd. Er is slechts één Lichaam van
Christus waarin sommige der leden in het hoofd zijn en sommige in de voeten,
maar nu, in het verenigde Lichaam, zijn alle van gelijke rang ». U. R. dl. XXIII,
nr. 3, Mei 1932. (Hoofdletters bij « Lichaam » van ons) . 
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IN ÉÉN GEEST GEDOOPT. Laat ons, om te beginnen, eerst iets 
van 1 Cor. 12 bespreken. 

Dit hoofdstuk is in drieën te deelen n.l. vs. 1-11, vs. 12-27, vs. 
28-30. Vers 1-11 handelt over de gaven en laat de eenheid in de 
verscheidenheid zien, vS. 12:27 licht het voorgaande toe en wijst
ter illustratie op het menselijke lichaam, terwijl het de gemeente
van Corinthe een Lichaam noemt. Vs. 28-30 noemt de 
verschillende dragers en hun rangorde. 

« Maar al deze dingen werkt één en dezelfde Geest (in); delende 
aan een iegelijk in het bijzonder gelijkerwijs Hij wil » Hiermee 
wordt in vs. 11 het eerste deel besloten. En dan begint het tweede 
deel met: 

« Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle 
leden van dit eene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn,
alzo ook Christus (Grieks: de Christus). Want ook wij allen zijn
door (Gr.: in) één geest tot één Lichaam gedoopt, hetzij Joden 
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten hetzij vrijen, en wij allen zijn
tot (Gr.: in) één geest gedrenkt » 1 Cor. 12:12 en 13. 

Paulus zegt hier dat allen in één geest gedoopt zijn. Wat 
betekent dit? Voor ons is deze doop in één geest de doop in de 
heilige geest. Heilige geest is hier de kracht uit de hoogte, Lk. 
24:49, de belofte des Vaders. Hand. 1:5. 

De doop in heilige geest was aan Israël voorzegd. Zie Mt. 3:11; 
Mk. 1:8; Lk. 3:16; Joh. 1:33. (De St. Vert. zet hier overal « met », 
er staat « in » ). Dit noemt Christus de belofte des Vaders. Met 
deze heilige geest werden allen die op het Pinksterfeest 
bijeenwaren, vervuld, Hand. 2:4. Maar er geschiedde meer. Petrus 
ervoer, dat God ook niet-Joden daarin doopte toen de heilige geest
ook op Cornelius en zijn vrienden viel, Hand. 10:44. Hij merkte 
dat aan Johannes' woord een nieuwe betekenis gegeven werd, 
Hand. 11:16. Aan Jood en Heiden waren van toen af gelijke gaven
gegeven, Hand 11:17. Alleen, God had een zekere volgorde
omgekeerd. Was het eerst: waterdoop-geestesdoop, nu was het: 
geestesdoop-waterdoop, Hand. 2:38 en 10:47. 

De doop in één geest, is het ontvangen van de gave van heilige
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geest. Paulus zegt nu in 1 Cor. 12 dat allen in één geest gedrenkt
waren, hetzij Joden hetzij Grieken. Dit was, met Cornelius voor 
ogen, geen verborgenheid. Trouwens, aan Israëls zegening was die 
der Heidenen verbonden. Ook dezen zouden God vanwege de 
barmhartigheid verheerlijken, Rom. 15:9. Dat ook zij in heilige
geest gedoopt werden, was niets vreemds. Nu was Cornelius wel 
geen Heiden die tot de stomme afgoden heengetrokken was, maar 
dit doet aan het wezen der zaak niets af. Dat God later ook Hem 
niet dienende Heidenen bezocht, bewijst wel Zijn nog grotere
genade maar niet dat er toen iets nieuws plaats had. De vraag is 
niet of men al of niet gelovige Heiden was, maar of de gave des 
heiligen Geestes alleen voor de Joden was. Nu gebleken was dat 
God deze gave ook aan de Heidenen gegeven had, kon Paulus 
zeggen, dat allen, hetzij Jood, hetzij Griek, in één geest gedoopt
waren. Vanaf Cornelius was dit bekend. Paulus noemt dit dan ook 
geen verborgenheid. 

TOT ÉÉN LICHAAM GEDOOPT. De groep die in een geest
gedoopt en gedrenkt was, vormde door die doop een eenheid. 
Deze noemt de Apostel een « lichaam ». Hij komt daartoe door 
vergelijking met het menselijk lichaam. Hij zegt immers: « Want 
gelijk het lichaam ». Deze vergelijking is tevens illustratie of 
toelichting. Neem eens, zo zegt hij als 't ware, een menselijk
lichaam. Wat ziet ge dan? Ge ziet vele leden elk met een eigen
functie of dienst. Ze vormen echter met elkaar slechts één 
lichaam. En nu vormt gij, Corinthische gemeente, (1 Cor. 1:2; 
12:28), met elkaar en anderen ook een Lichaam. 

De toelichting die Paulus hier gebruikt, gaat niet boven de 
voorgaande leer uit want dan zou ze ophouden toelichting te zijn.
Dan bracht ze iets nieuws. Maar daar is hier geen sprake van, want 
ze wordt ingeluid door het « Want gelijk ». 

Het « Lichaam » waarover Paulus het heeft, omvat ook het 
hoofd. Alle delen zijn er in begrepen. Dat Paulus dit ook bedoelt, 
blijkt uit enkele delen die hij later noemt. Hij spreekt van oor en 
oog, vs. 16 en van de reuk. vs. 17, dus heeft de neus op het oog.
Dit zijn delen van het hoofd, maar Paulus rekent dit ook bij het 
lichaam te behoren. Het Lichaam omvat hier ook het hoofd. Dit 
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zijn we met de heer Knoch volkomen eens. 't Is echter de vraag nu 
of boven dit hoofd nog een ander Hoofd, Christus is. Voordat we 
dit bezien, spreken we verder over 1 Cor. 12. 

ALZO OOK DE CHRISTUS. « Want gelijk het lichaam één is en 
vele leden heeft, en al de leden van dit eene lichaam, vele zijnde,
maar één lichaam zijn, alzo ook de christus. 

Dit laatste is een eigenaardige uitdrukking en vraagt even de 
aandacht. 

Deze uitspraak: « alzo ook de christus » is het slot van de 
hoofdzin: Want gelijk het lichaam één is..., alzo ook de christus ». 
Men legt deze uitdrukking gewoonlijk zo uit, alsof er stond: « 
Alzo ook het Lichaam van Christus ». Men vat ze dus op als een 
ellips, als een weglating, waarbij men in gedachten of in woorden 
iets bij moet voegen om tot een duidelijker geheel te komen. We 
geloven, dat men door deze bijvoeging scheef gaat. We hebben 
immers reeds gezien dat met het lichaam het gehele menschelijk
lichaam, het hoofd inbegrepen, wordt bedoeld. Zal de vergelijking
dus op gaan, dan zou met « de christus » niet alleen het (mystieke)
Lichaam van Christus worden aangeduid, maar Hij Zelf als Hoofd 
er mede inbegrepen zijn. Tegenover het gehele menselijke
lichaam, dat mede het hoofd omvat, stond dan het gehele Lichaam 
van Christus met Hem als Hoofd. Maar men wil lezen: « alzo ook 
het Lichaam van Christus » waarbij men Hem als Hoofd er buiten 
laat omdat men alleen de Leden Zijns Lichaams op het oog heeft. 
Zo zou de vergelijking niet opgaan. Het natuurlijke lichaam met 
een hoofd kan niet tot illustratie dienen van een figuurlijk
Lichaam zonder Hoofd. Daarom kan de aanvulling: Alzo ook het 
Lichaam (van Christus) niet goed zijn en moet men niets 
aanvullen, dus lezen: « alzo ook de christus ». 

Hoe moeten we de uitdrukking dan verklaren? We geloven
aldus: Paulus bedoelt met « de christus » zeker niet de Persoon des 
Heeren noch ook: het Lichaam van Christus maar hij noemt de 
Gemeente Gods (1 Col. 10:32) zo. « De christus » is dus de titel 
van de Gemeente. Men weet dat « Christus » strikt genomen geen
eigennaam is, maar bloot « gezalfde » betekent. « Christus » is het 
zelfde woord dat in het Hebreeuws « Messias » is. En dat is in 
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onze Bijbels vaak vertaald door « gezalfde ». Zo heet Saul de 
gezalfde des Heeren. In het Hebreeuws staat: de Messias des 
Heeren. Enz. Wel is Christus dè Messias, de Gezalfde bij
uitnemendheid, maar daarom is Hij niet uitsluitend de éénige
messias d.i. gezalfde. Messias is dus geen eigennaam maar een 
soortnaam. En zo ook het Griekse woord christus. Wel nadert deze 
titel vaak heel dicht de eigennaam of is hij het, maar hij is het 
oorspronkelijk niet en treedt dan ook niet uitsluitend als zodanig
op. Dat blijkt uit 1 Cor. 12. « De christus » is hier de gemeente
van Corinthe. Evenals in 1 Cor 6:15 waar de leden van de christus 
de leden van de gemeente Gods zijn. 

Bewijs hiervoor geeft 2 Cor. 1:21: « Maar Hij Die ons met u 
bevestigt in Christus en Die ons gezalfd heeft (Gr.: eis christon kai 
chrisas èmas) is God ». 't Is om de zalving dat deze gemeente de 
christus heet. 1 Cor. 12:13 omschrijft dit zo: « Wat ook wij allen 
zijn in één geest tot één Lichaam gedoopt ». De gemeente Gods 
was een gezalfde groep en heet daarom de christus, de gezalfde. 

IS HET LICHAAM TWEEHOOFDIG? De heer Knoch, die het 
Lichaam van Corinthe d.i. van de Handelingentijd, voor het 
Lichaam van Christus houdt, kwam hier al dadelijk voor een 
moeilijkheid te staan. Paulus ziet de Gemeente Gods (in Corinthe, 
Rome en elders) als een kompleet lichaam, met een geleed hoofd 
dat gevormd wordt door leden van de Gemeente. In vs. 28 somt 
hij eenige groepen van leden op: Apostelen, profeten, leeraars, 
enz. Laten de eersten het hoofd vormen de overige de andere 
leden. Waar dit een Lichaam is met een geleed hoofd, welks leden 
op aarde zijn, kwam de heer Knoch voor de moeilijkheid: Waar 
Efeze Christus als Hoofd noemt, hoe nu daarmee? Heeft het 
Lichaam van Christus dan een dubbel hoofd, is het tweehoofdig?
Hij antwoordt hierop met ja en wijst dan ter verklaring van zijn
stelling op Ef. 5 waar de man het hoofd der vrouw heet en 
Christus dat der gemeente. De vrouw heeft buiten haar man die 
het hoofd is, ook nog een eigen hoofd. Zo heeft de Gemeente 
buiten haar Hoofd Christus nog een eigen hoofd bestaande uit 
sommige Leden. Andere zijn in de voeten, maar alle zijn van 
gelijke rang. 
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Deze oplossing schijnt op het oog wel aannemelijk, maar is bij
nadere beschouwing onlogisch en onschriftuurlijk. 

Onlogisch. Hoe is de man het hoofd der vrouw? Van nature? 
Neen. De man wordt alleen hoofd der vrouw als hij zich door het 
huwelijk met haar verbindt. Hij is hoofd der echtverbintenis. Als 
de heer (Knoch nu zegt: Maar de vrouw heeft ook nog een hoofd, 
dat van haar natuurlijk lichaam, dan is dat een geheel scheve zet. 
Want Paulus maakt hier geen vergelijking met een menschlijk
lichaam waarvan de vrouw dan het eigenlijke lichaam of de romp 
met de ledematen zou zijn en de man het hoofd (de Duitsers en de 
Vlamingen duiden dit lichaamsdeel aan met « kop »). Dat de 
vrouw een hoofd heeft (als lichaamsdeel) blijft helemaal buiten 
beschouwing. Wil men er over spreken, dan moet men ook van het 
hoofd (lichaamsdeel) van de man spreken. Wat stelt dit dan voor? 
Als de man Christus voorstelt, zou het lichamelijk hoofd van de 
man iemand moeten voorstellen die boven Christus staat. Men ziet 
dat men de beeldspraak niet verder mag drijven dan Paulus bedoelt 
en de hoofden als lichaamsdeelen buiten beschouwing moeten 
blijven.

Laten we de zaak tot haar juiste verhouding terugbrengen. De 
man is het hoofd der vrouw in de echtverbintenis. Niet de vrouw. 
Trekt men de parallel door, dan moet men zeggen: Dus de vrouw is 
« lichaam » in deze verbintenis. Of ze van nature een hoofd heeft, 
blijft geheel buiten beschouwing. Als we zeggen: Hij is hoofd
eener fabriek of eener school, dan denken we er niet bij: en hij
heeft zelf ook een lichamelijk hoofd. Wie zo redeneert, ontgaat de 
figuurlijke taal. Het gaat over het aangeven van een positie. Als 
Paulus nu zegt: « Gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente », 
dan bedoelt hij dat er geen ander hoofd is. Evenals er in het 
huwelijk één hoofd is, de man, zo is er in het Lichaam, één Hoofd, 
Christus. En evenmin er in de echtverbintenis twee hoofden zijn
omdat de vrouw ook nog een letterlijk hoofd heeft, evenmin heeft 
het ééne Lichaam van Efeze twee hoofden. Het huwelijk heeft niet 
tot hoofd de man plus nog andere leden van het gezin. De man 
alleen is hoofd. Niemand anders bekleedt die positie. Zo ook heeft 
Christus in het Lichaam niemand anders naast Zich die nog eens 
hoofd onder Hem als Hoofd zou zijn. Laat de heer Knoch door
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zulke schijnrede van wijsheid de beeldspraak niet scheef trekken. 't 
Is onlogisch wat hij zegt. 

Onschriftuurlijk. Het is ook onschriftuurlijk. Om meer dan een 
reden.

1. In I Cor. 12:28 geeft Paulus de letterlijke verklaring van de 
beeldspraak over het Lichaam in vs. 11-27. 

« En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste 
apostelen, ten tweede profeten, ten derde leeraars, daarna krachten, 
daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen,
menigerlei talen ». 

We lezen nu voor « gemeente » « lichaam », want dat moet 
kunnen indien deze gemeente het Lichaam vormde. In het Lichaam 
zijn dus apostelen, prof eten, leeraars, enz. De apostelen zijn zeker
wel in het hoofd. Als het Lichaam van Efeze niet alleen Christus 
tot hoofd heeft, maar ook een hoofd zoals dat van Corinthe, waar
zijn dan de apostelen in onze dagen? Hebben de Apostolisen dan 
toch gelijk? Of heeft het Lichaam nu het eene hoofd verloren en 
Christus alleen als Hoofd behouden? Indien de Apostelen, die in 
het Corinther Lichaam zo'n wezenlijk hestanddeel er van 
uitmaakten, nu afwezig zijn, wordt dan daarmee het Lichaam in
wezen niet geheel veranderd? In elk geval heeft de heer Knoch dan 
ongelijk, want dan is het Lichaam van deze bedeling niet twee 
maar eenhoofdig. 

2. Ef. 4:15 en 16 leren wat anders. « ... opdat wij (vs. 
14) ...alleszins zouden opwassen in Hem Die het Hoofd is, uit 
Welken het gehele Lichaam, bekwamelijk te samengevoegd en 
tesamen vastgemaakt zijnde... den wasdom des Lichaams bekomt 
tot zijns zelfs opbouwing in de liefde ». 

Het Lichaam wordt opgebouwd uit het Hoofd. Indien het 
Lichaam nog weer leden had die het « lichamelijke » hoofd
vormden, dan zou dit er niet kunnen staan. Het Lichaam, hier
bedoeld, wast op uit het Hoofd. Dus heeft het zelf geen hoofd. De 
heer Knoch erkent dit eigenlijk zelf, want hij zegt dat alle leden 
van gelijke rang zijn. Wel voegt hij er bij dat sommigen in het 
hoofd zijn en sommigen in de voeten, maar dit is onlogisch, want 
de beeldspraak van hoofd en voeten in 1 Cor, wijst op ongelijkheid
in rang. Als de heer Knoch dus eerst zegt dat ze van gelijke rang

197



zijn, dan is dat hetzelfde alsof iemand zegt: Een cirkel is rond 
maar hij is ook vierkant. Het een sluit het ander uit. We zijn het 
eens met de heer Knoch als hij zegt, dat ze van gelijke rang zijn.
Maar dan zijn er geen leden in het hoofd, noch ook in de voeten. 
En dan is Christus het eenige Hoofd. 

Het woord « lichaam » heeft (evenals andere woorden) in de 
Schrift meer dan één betekenis. In 1 Corinthe ontleent Paulus het 
begrip aan het natuurlijk menselijk lichaam. Zoals dit 
verschillende organen heeft elk met een eigen functie en daarin 
delen zijn die zwak zijn en minder geëerd, (1 Cor. 12:22, 23), zo 
was dat ook in het Lichaam van de Handelingen tijd het geval. Dat 
is daar het punt van vergelijking. Maar het woord « lichaam » 
heeft in Efeze een andere betekenis. Daar betekent het een groep
leden die allen van gelijke rang zijn (de heer Knoch geeft dit zelf 
toe) en die Eén heeft Die er Hoofd van is, de Voorganger in alles. 
Indien allen van gelijke rang zijn, dan zijn er geen twee hoofden. 

In wezen benadert de heer Knoch ons standpunt. Hij geeft toe 
dat alle leden van gelijke rang zijn. Hiertoe waren er 
veranderingen nodig, zegt hij. Maar de veranderingen die hij ziet 
aangebracht, zijn van zo diep ingrijpende aard, dat wij menen dat 
God iets nieuws geschapen heeft. Figuurlijk gesproken staat de 
heer Knoch op evolutie standpunt. Uit de Gemeente Gods (van 1 
Cor.) ontwikkelt zich dan het Lichaam van Christus. Wij staan op 
scheppingsstandpunt: God schept iets geheel nieuws. De heer 
Knoch laat het eene begrip « lichaam » in het andere overgaan. Dit 
is ongeveer hetzelfde als het begrip « geest » waarmee een engel
kan aangeduid worden te doen overgaan in het begrip « geest », 
waarmee het hogere deel van 's mensen wezen wordt aangeduid of 
b.v. Holland (het vroegere gewest) te doen overgaan in Holland, 
de naam waarmee Nederland vaak in het buitenland wordt 
genoemd. Laat de heer Knoch wat radicaler zijn. De betekenis van 
een woord kan, al wordt het met dezelfde letters gespeld, geheel
verschillen. God heet « elohim », maar afgoden heten ook zo. 
Daarom zijn ze nog geen God. En zo ook het woord « lichaam ». 
In 1 Cor. 12 wordt er een geheel lichaam mee aangeduid waarvan 
ook leden in het hoofd waren. Christus heet echter niet het hoofd, 
het is één Lichaam in Christus. In Efeze wordt er een groep mee 
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aangeduid van gelijke leden. Die hebben Christus tot Hoofd. Hier 
is het dus een Lichaam dat op zichelf zonder Hoofd is. 

Noch in 1 Cor., noch in Efeze is er een tweehoofdig Lichaam. In 
1 Cor. is niet Christus het Hoofd maar Apostelen, (mogelijk ook 
profeten). In Efeze is er geen ander Hoofd dan Christus Zelf. Het 
Efezer Lichaam is daarom iets geheel anders en bestond nog niet 
in de Handelingentijd. 

3. Paulus geeft in 1 Cor. 11:3 de geestelijke verhoudin tussen 
God, Christus, man en vrouw duidelijk aan. God is het Hoofd van 
Christus, Deze het hoofd des mans, deze het hoofd der vrouw. Hij
zegt hierbij niet, dat Christus het Hoofd der Gemeente Gods is. (1 
Cor. 10:32). En toch ware dit hier, waar hij God het Hoofd van 
Christus noemt, bijzonder op zijn plaats geweest, indien deze 
verhouding toen bestaan had. Hij rept er met geen woord van, 
terwijl hij wel de andere verhoudingen noemt. We besluiten 
hieruit, dat deze verhouding dus niet bestond, anders had de 
Apostel dit hier bij vermeld. Waar de Gemeente Gods een eigen
figuurlijk hoofd had in de apostelen, kon hij dit niet vermelden. 
Immers, tussen God en Christus is geen ander figuurlijk hoofd. 
Evenmin tusschen Christus en de man. Evenmin tussen de man en 
de vrouw. Er is hier rechtstreekse ordening. Van de Gemeente 
Gods met haar figuurlijk hoofd, de apostelen (en profeten?) is 
Christus niet het Hoofd. Daarom vermeldt Paulus dit dan in 1 Cor. 
11 ook niet. Wat de heer Knoch zegt, wordt niet gestaafd door de 
Schrift in 1 Cor. 11, dat alle verhoudingen aangeeft, maar zwijgt
over die der Gemeente Gods tot Christus. 

TWEE LICHAMEN VAN CHRISTUS? Misschien zal de heer 
Knoch of anders de een of andere lezer ons op twee dingen
wijzen. Vooreerst op 1 Cor. 12:27: « En gijlieden zijt het Lichaam 
van Christus ». Ziet ge wel, kan er gezegd worden, dat het 
Lichaam van Christus er toch reeds was. 

Laat ons opmerken, dat in I Cor. 12:27 geen sprake is van het
Lichaam van Christus. De heer Knoch vertaalt de grondtekst hier 
wel zo, maar er staat: « Gijlieden zijt Lichaam van Christus ». Het 
Grieks heeft geen onbepaald lidwoord zoals onze taal. Het 
lidwoord « een » ontbreekt. In het Grieks staat « sooma Christou 
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». Dit kan vertaald worden door: 'n Lichaam van Christus. Er is 
heel geen noodzaak te vertalen: « het Lichaam van Christus », 
zoals de heer Knoch doet in zijn Concordante Vertaling van het 
N.T. Hij legt hiermee iets in de tekst dat er niet in behoort. 
Immers, 1 Cor. 12 wordt verklaard door Romeinen 12. Daar lezen 
we in vs. 5: 

« Alzo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus. » 
Hier staat dat de velen een Lichaam vormen in Christus. De 

term « in Christus » drukt nergens uit, dat Christus het Hoofd van 
iets is. « Eén Lichaam in Christus » is niet: « Het Lichaam van 
Christus » in die zin zoals Efeze dat leert. Het weglaten van het 
lidwoord vóór « lichaam van Christus » valt te meer op, waar 
Paulus in de voorgaande verzen het bepaalde lidwoord vóór 
lichaam veel gebruikt, ook daar waar het niet strikt nodig is. In 
vers 27 zet hij alleen: « Gij zijt Lichaam van Christus ». 

In Ef. 4:12 vinden we ook de term: « Lichaam van Christus ». 
Hier vinden we echter wel het lidwoord hoewel dit strikt genomen 
niet nodig is. Er staat: « tot opbouwing van het Lichaam van de 
Christus ». 

In deze tekst ligt nog iets meer besloten dan alleen een 
taalkundig verschil. Er staat duidelijk in, dat het Lichaam van 
Christus nog opgebouwd moet worden. God gaf apostelen en 
profeten, evangelisten en herders en leeraars tot opbouwing van 
het Lichaam van Christus. Indien dit Lichaam er al was, waartoe 
zou het dan nog gevormd, opgebouwd, moeten worden. Men ziet 
dat de Schrift zelf telkens bewijs geeft tegen 's heeren Knochs 
visie en leer. 

Dat het Lichaam van Christus er nog niet was, volgt verder ook 
uit Ef. 4:16. 

« Uit Welken (n.l. Christus) het gehele Lichaam bekwamelijk te 
samen gevoegd en te samen vastgemaakt zijnde... ». 

Het moest dus nog samengevoegd en samenverbonden worden 
(Grieks: « wordende ») door de werking uit het Hoofd. Hoe kon 
het er dan reeds zijn in de Handelingentijd? 

Zijn er dan meerdere Lichamen van Christus, zal men vragen. ja
en neen. Ja, inzoverre er in de Handelingentijd een Lichaam is, 
bestaande uit Jood en Griek, dat Christus toebehoort. Dit is de 
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Gemeente Gods van 1 Cor. 4:2; 10:32; en 2 Cor. 1:1. Deze heet in 
Rom. 12:5 'n Lichaam in Christus. Het heet 'n Lichaam omdat de 
leden op elkaar waren aangelegd, leden waren « in het bijzonder », 
I Cor. 12:27, d.i. « ten dele » (zo zijn de Griekse woorden van 
12:27 vertaald in 1 Cor. 13:9), wat wil zeggen: ze hebben elkaar 
nodig om één geheel le vormen. — Neen, waar het Lichaam van 
Christus een groep is die Christus tot eenig Hoofd heeft en die wel 
een geestelijke eenheid vormt maar geen uiterlijk zichtbare. Deze 
groep is eerst gevormt na de Efezeropenbaring en omvat alle 
leden, waar ze zich ook bevinden. Toen eerst begon de opbouw, 
de bekwamelijke samenvoeging en vastmaking. 

EEN ANDERE GOD EN VADER? De heer Knoch of een of meer 
van zijn volgelingen zal (zullen) ons op al het voorafgaande zeer 
waarschijnlijk dit antwoorden: Als ge onderscheid maakt tussen 
het Corinther- en het EfezerLichaam, komt ge in tegenspraak met 
Ef. 4, dat leert dat er één Lichaam is. En dat niet alleen, maar 
neemt ge een ander Lichaam aan, en een andere hoop, dan moet 
ge ook een andere God en Vader aannemen. Of twee Goden en 
Vaders. En waar het laatste onmogelijk is, is het andere ook 
onjuist en daarmee valt uw gehele stelling. 

Dit schijnt heel aannemelijk en men heeft ons door deze 
redenering al in het nauw willen drijven. Men meent dat hier 
alleen of het een of het ander is. Althans men ziet geen oplossing.
Toch is deze eenvoudig als we de Schrift nemen. 

Israël is Gods eerstgeboren Zoon, Ex. 4:22. Hij heeft die zoon 
uit Egypte geroepen, Hos, 11:1. God is dus Israëls Vader. Zo 
noemt Israël Hem dan ook in Jes. 63:16: « Gij toch zijt onze 
Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; 
Gij, o Heere, zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af ». We 
weten daarbij dat Israël een andere groep vormt en een andere 
hoop heeft. Welnu, dan ook een andere God en Vader! Die 
konklusie trekken we op grond van de redeneringen van de heer 
Knoch of die zijner volgelingen. En als dit niet kan, dan heeft 
Israël dus ook geen andere hoop en is geen andere groep dan het 
Lichaam! Dus behoort het Lichaam tot Israël of Israël tot het 
Lichaam! Zo komt men vlak bij de Calvinistische leer. Waar de 
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heer Knoch terecht een onderscheiding maakt tussen Israël en het 
Lichaam en aan Israël ook een andere hoop geeft dan aan het 
Lichaam en ook een andere doop, maakt hij zich aan dezelfde « 
fout » schuldig die hij ons kwalijk wil nemen. Hij kan in dit geval
slechts één van tweeen doen: Israël een andere hoop en doop en 
ook een andere God en Vader geven of Israël een andere hoop en 
doop geven maar zeggen dat God toch ook wel'de God en Vader
van Israël kan zijn al is het op andere wijze. En in die zin, n.l. dat 
Gods Vaderschap zich op meer dan een wijze kan openbaren, 
kunnen er dus zeer wel twee Lichamen zijn, omdat God tot het een 
zeer wel in een ander verhouding kan staan dan tot het ander. 

Met redeneringen over een andere God en Vader vordert men 
geen steek. Zulke wapenen keren zich tegen de hanteerders zelf. 
Wie zo redeneert, schijnt wel sterk te staan, maar geeft zich bij
eenig nadenken bloot. We geloven dat in Ef. 4 Paulus zeer wel Eén 
Lichaam, één geest, één hoop, één Heere, één geloof, één doop en 
één God en Vader kan leren met het oog op de nieuwe bedeling
zonder daarom te willen zeggen, dat, omdat Israël b.v. een andere 
groep is met een andere geest, een andere geloofsinhoud en een 
andere doop, het ook een andere God en Vader moet hebben. De 
tegenstelling is niet zo, dat er, omdat het Lichaam b.v. één doop 
heeft, Israël geen andere kan hebben, en omdat het Lichaam één 
God en Vader heeft, Israël dus een Andere moet hebben. Het gaat
hier niet om dingen of Godsopenbaringen in vergelijking tot 
andere groepen, maar om bekendmakingen voor de Leden van het 
Lichaam, dus met het oog op de nieuwe heilsorde. Het is geen
waarheid om die te hanteren naar buiten, maar ze dient tot 
leiddraad naar binnen: Het gaat niet over een vergelijking met 
andere groepen maar over de geroepenen door de Efezerzendbrief.

Voor de Leden des Lichaams, voor de nieuw gevormde groep, is 
er één Lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één 
doop, één God en Vader. Waar Paulus echter in Ef. 3:15 pas 
gezegd heeft dat uit de Vader « al het geslacht is in de hemelen en 
op aarde », d.i. elke vadergroep (patria), daar kan God zeer wel op 
verschillende wijze Vader zijn. Het geslacht der hemelen is een 
ander dan dat der aarde; deze beide hebben een verschillende hoop, 
een andere geloofsinhoud, een andere doop. Zo is Christus niet 
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alleen Heer der gelovigen, maar ook Heer der Heeren. Dit laatste 
is Heer zijn op een andere wijze. Er kan dus wel degelijk een « 
andere », d.i. verschillende openbaring van Gods Vaderschap en 
Christus' Heer-zijn wezen. Maar daarover spreekt Paulus in Ef. 4:4 
niet. Het gaat dus niet op, om dit als overtuigend bewijs aan te 
voeren, dat er slechts één Lichaam is. Als er slechts één Lichaam 
is, is er slechts één Heer, n.l. van het Lichaam! Dan is Christus 
geen Heer der heeren, want dan zou Hij nog op andere wijze Heer 
zijn. Dan is God slechts de Vader van het Lichaam. Zelfs dus niet 
van Christus, want er is slechts één Vader! Dus geen andere, n.l. 
op andere wijze t.o.v. Christus b.v. of van een Vadergroep! De 
hele redenering is niets dan verspilling van woorden. Ze is 
Schriftuurlijk onhoudbaar. 

SAMENVATTING EN OVERZICHT. Aan het eind van dit 
hoofdstuk geven we als samenvatting en overzicht de volgende
vergelijking.

DE GEMEENTE GODS DE GEMEENTE 
CHRISTUS' LICHAAM. 

1. Gedurende de tijd vóór
Hand. 28:28 werd er een groep
gevormd die gedoopt was in
heilige geest en zich zichtbaar
uitte door bijzondere
geestesgaven. Hiertoe
behoorden ook Heidenen. Dit
was geen verborgenheid maar
reeds voorzegd in de
profetieën. (Rom. 15:9-12).
Vanaf Cornelius hadden
Heidenen geestelijke gaven. 

1. De Gemeente die Christus' 
Lichaam is, is een zich niet
plaatselijk of zichtbaar
openbarende groep. Deze bezit
geen geestesgaven en bestaat
verspreid uit degenen aan wie 
God de verborgenheid van Zijn
wil heeft willen bekend maken 
(Ef. 1:9-10). 

2. In de Gemeente Gods waren
de leden niet van gelijke rang.
Sommigen waren in het « 
hoofd », anderen in de « voet », 

2. De Leden van de Gemeente, 
Christus' Lichaam, komen allen 
tot het volkomen man zijn. Ze 
worden allen zonder vlek of
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sommigen sierlijk, anderen
zonder eer. ( 1 Cor 12: 14-25). 

rimpel of iets dergelijks
Christus heerlijk voorgesteld
(Ef. 5:27). 

3. Van de Gemeente Gods
wordt nergens gezegd dat
Christus het Hoofd is.
Zijdelings volgt het tegendeel
uit 1 Cor. 11:3, waar alle
verhoudingen worden
aangegeven, maar waar
ontbreekt dat Christus het
Hoofd der Gemeente is. 

3. Van de Gemeente die 
Christus' Lichaam is, staat
uitdrukelijk dat Christus het
Hoofd is (Col. 1:18). Deze 
Gemeente wast op uit het
Hoofd (Ef. 4:15). 

4. Nergens leert de Schrift dat
de Gemeente Gods een dubbel
geestelijk Hoofd heeft: een
groep gelovigen en daarboven
nog weer Christus. Indien dit
zo ware, was het duidelijk
aangeven. 

4. Nergens leert de Schrift dat
de Gemeente die Christus' 
Lichaam is ook nog een ander
geestelijk hoofd heeft
bestaande uit mensen op aarde. 
Er is slechts sprake van hèt
Hoofd. Christus is hèt Hoofd
(niet het opperste Hoofd) der
Gemeente ( Col. 1: 18). 

5. Het is niet Schriftuurlijk te
zeggen, dat de Gemeente Gods
over gegaan is in de Gemeente
die het Lichaam van Christus
is. Dan zou een belangrijk deel
er van (apostelen) nu
ontbreken, terwijl God die toch
in de Gemeente gesteld heeft.
(1 Cor. 12.28). 

5. Het is niet Schriftuurlijk te 
zeggen dat er nooit een ander
organisme bestaan heeft dat
ook « Lichaam » heet. Maar
daarom is elk Lichaam nog niet
hetzelfde Lichaam. In 1 Cor. 12 
maakt Paulus een vergelijking
met het menselijk lichaam, in 
Efeze en Col. noemt hij de 
eenheid een Lichaam. Maar
daarom zijn ze nog niet
hetzelfde Lichaam en gaan ze 
niet in elkaar over. 

6. Een mens met een
lichamelijk hoofd kan daar
boven nog iemand als

6. Het Lichaam, Christus 
Gemeente, heeft geen twee 
hoofden van geestelijke aard
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geestelijk hoofd hebben (1 Cor.
11:3). Het zijn twee hoofden
van verschillende aard. Het is
onlogisch en onschriftuurlijk te
redeneren dat omdat de vrouw
een lichamelijk hoofd heeft en
de man haar hoofd is, de
Gemeente Gods buiten het
hoofd bestaande uit leden, ook
nog Christus tot Hoofd heeft. 

n.l. een groep Leden en 
Christus Zelf. Elk Lichaam 
heeft slechts een hoofd. Het
Corinther-Lichaam alleen een 
groep Leden op aarde, het
Efezer-Lichaam alleen 
Christus.

7. In 1 Cor en Rom. gaat het
over de eenheid der gelovigen
(1 Cor. 12:12). Daarom wordt
een vergelijking gemaakt met
een lichaam waarbij alle leden
(ook zij die het hoofd vormen)
samenwerken. Die eenheid is « 
in Christus », daarom spreekt
Rom. 12:4, 5 van « een lichaam
in Christus ». Die groep, dat « 
lichaam » behoort Hem toe,
wordt daarom « lichaam van
Christus » genoemd (1 Cor.
12:12, 13, 27). 

Er is hier geen sprake van het
« Hoofd » zijn van Christus
over die groep, de uitdrukking
« Christus het Hoofd der
Gemeente » (Ef. 5:23) past hier
niet.

7. In Ef. en Col. gaat het over
de verhouding van Christus tot
de schepping en tot de 
Gemeente van de bedeeling der
Verborgenheid. Hij zal eens 
Hoofd zijn over alle dingen
(Ef.1:10, 22; Cot. 2:10) en is nu
reeds Hoofd der Gemeente die 
Zijn Lichaam is (Ef. 1:22, 23; 
4:15, 16; 5:23; Cl. 1:18). 
Daarom spreekt Paulus hier van 
« Het Lichaam van de Christus 
» (Ef. 4:12) en van « Leden 
Zijns Lichaams » (Ef. 5:30). 

Het gaat hier over de eenheid
van de schepselen, niet in
Christus maar met Christus. 
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II.

« VEREENIGD » OF « MEDE-LICHAAM »? 

DE TWEE VERBORGENHEDEN VAN EFEZE 3. Het tweede 
geschilpunt dat er is gaat over de vraag: Is de verborgenheid het 
op één lijn stellen van Jood en Heiden. Zo ziet de heer Knoch de 
verborgenheid en daarom zegt hij, dat er door de Efezer 
openbaring een « vereenigd » Lichaam ontstaat, dit is een 
Lichaam waarin de Heidengelovigen nu van gelijke rang zijn met 
de Jodengelovigen. Voor we hem weer aan het woord laten, geven
we eerst ter inleiding voor de lezer een korte uiteenzetting van 
Efeze 3:1-7. 

In Ef. 3:1-7 is sprake van twee verborgenheden. Door een 
onjuiste vertaling blijft dit de gewone Bijbellezers verborgen. In 
vs. 4 staat n.l. in de St. V.: « mijn wetenschap in deze 
verborgenheid van Christus ». Voor « deze » moet « de » staan en 
zo gelezen, zijn de twee verborgenheden duidelijk: er is « deze 
verborgenheid » (in vs. 3) en « de verborgenheid van Christus » in 
vs. 4. We willen nu de verzen in hun geheel citeren en de 
verborgenheden naar voren doen treden. 

« Om deze oorzaak (n.l. om wat in hfdst. 1 en 2 geleerd wordt) 
ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus voor u die 
Heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der 
genade Gods die mij gegeven is aan u (d. i. ten behoeve van u), 
dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze 
verborgenheid (gelijk ik met weinige woorden te voren 
geschreven heb) 

dat de Heidenen mede erfgenamen (Gr. medebezitverkrijgers) en 
medelichaam (Gr.) en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus 
zijn door het Evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben... » 

En nu gaat de zin verder in vs. 6; hier late men het woord
« namelijk » weg: dit staat cursief in de St. V. en staat dus
niet in de grondtekst wat zooals men weet met alle schuin
gedrukte woorden in de St. V. het geval is — 

Vs. 6 is de omschrijving van wat is: « deze verborgenheid
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« ...waarvan gij, dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in de 
(niet « deze » zoals we reeds opmerkten) verborgenheid van 
Christus, welke in andere eeuwen (Gr.: mensenleeftijden of 
geslachten) den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt
gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten 
door den Geest ». 

De verborgenheid van Christus is in de loop der historie met 
steeds meer helderheid en duidelijkheid verkondigd. Begonnen in 
Gen. 3, vinden we aan Israëls profeten steeds meer licht gegeven.
Echter werd hun nog niet alles geopenbaard. Na Christus' 
opstanding ging de openbaring door en in de Handelingentijd
werd Christus' Persoon en werk door de Geest verder in het licht 
gesteld en geopenbaard aan apostelen en profeten. En dat 
dusdanig als vroeger in andere geslachten nog niet geschied was. 
Aan Paulus werd zeker geen klein deel aangaande de 
verborgenheid van Christus te zien gegeven, maar hij was niet de 
unieke ontvanger; hij moest delen met andere apostelen en 
profeten.

De andere verborgenheid, dè verborgenheid, werd hem alleen 
geopenbaard. Men lette op dat « ik » en « mij » in vers 1, 2, 3, 7 
en 8. Dat staat in tegenstelling tot « zijn heilige apostelen en 
profeten » van vs.5. Deze verborgenheid was alleen hem 
meegedeeld, de andere niet. We hebben nu na te gaan wat ze 
inhoudt. Maar vooraf geven we 's heeren Knochs visie. 

WAT DE VERBORGENHEID VOLGENS DE HEER KNOCH 
IS. Volgens de heer Knoch en zijn volgelingen is de 
Verborgenheid die door Efeze ons geopenbaard wordt deze, dat 
van af dan gelovigen op een lijn gesteld worden met de Joden. We 
willen, zonder zijn hele commentaar over te nemen, de 
belangrijkste zinnen uit een paar zijner stukken citeren. 

». Vs. 3 b tot 6 is een tussenzin. De St. V. laat die lopen
tot 5, want daar plaatst ze een haakje; dit is onjuist, vs. 5
behoort er ook bij. Dit gedeelte spreekt over de
verborgenheid van Christus. Hiervan zegt. Paulus: 

« Dat de heiligen uit de Volken leden van het Lichaam van Christus waren,
was geen verborgenheid. Zie Rom. 12:4, 5 en 1 Cor. 12:12, 13. Ten tijde van
Paulus' gevangenschap te Rome was het eene Lichaam wel bekend. Dat de
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Ook nog delen uit het verdere stuk. 

Over het verenigde Lichaam zegt de heer Knoch: 

Volken deelgenoten waren van Zijn belofte in Christus Jezus door het evangelie
was bekend gemaakt in Paulus' vroegere bediening. Daar nu de verborgenheid
blijkbaar niet bestaat in het « erfgenaam » zijn of in het lid zijn van het Lichaam 
van Christus of in het deelgenoot zijn van de belofte, waarin bestaat ze dan? Het
kernpunt en de kracht er van wordt gevonden in dat drievoudig herhaalde woord « 
vereenigd ». Ze ligt in het feit, dat de volken niet langer deze zegeningen genoten
ondergeordend aan de Besnijdenis. Ze zette hen op gelijke lijn, op dezelfde voet
met het begunstigde volk. Ze maakte hen tot de gelijken van het bevoorrechte
volk.

De volken konden vroeger geen mede erfgenamen zijn want het erfdeel was op
aarde en Israël moet hier de hoogste positie hebben. Zij (n.l. de Heidengelovigen)
moesten steeds vreemdelingen zijn van het aardse burgerschap (Ef. 2:12). Tot nu
toe konden zij geen vereenigd Lichaam zijn, omdat de leden ervan van
verschillende rang waren, overeenkomstig de leden van ons natuurlijke lichaam.
Het hoofd was veel verhevener dan de voet (1 Cor. 12:21). Zolang als de volken
met Israël op aarde gezegend moesten worden, konden ze geen gelijkberechtigde
deelgenoten zijn. Ze konden slechts « gasten » zijn, (Ef. 2:12). De Jood was eerst
(Rom. 1:16, 2:9). De volken waren Israëls schuldenaars (Rom. 15.27). 

De verborgenheid openbaart, dat aan de volken een erfdeel, een lidmaatschap
en een deel is toegestaan in de belofte die Paulus gepredikt had op geheel gelijke
voet in even sterke mate en hun in alle opzichten hetzelfde gegeven was als aan
het overblijfsel der Israëlieten met wie zij vereenigd worden. Dit is de boodschap
van het kleine maar nadrukkelijke voorvoegsel « vereenigd ». 

Deze drie onderscheiden punten van de Verborgenheid worden afzonderlijk
uitgewerkt in de twee eerste hoofdstukken van de Efezerbrief. Ef. 1:3-14 handelt 
over het toegewezen deel of « erfdeel » en besluit er mee aan de Volken hetzelfde
zegel, dezelfde geest en vandaar hetzelfde deel te geven als aan Paulus en zijn
mede-Israëlieten. Ef. 1:20-2:10 handelt over het eene Lichaam en toont aan dat de
volken op gelijke voet gezegend worden met de Joden. Ef. 2:11-22 laat zien, dat 
de fysieke minderwaardigheid (bedoeld is : het onbesneden zijn) van de volken
hen niet langer uitsluit van het ten volle deelverkrijgen in de belofte van Paulus'
evangelie.

« Ef. 1:3-14 — is in twee delen verdeeld. In het eerste (1:3-12) wordt het 
erfdeel van Paulus en de met hem verbonden Israëlieten van de aarde naar de
hemel overgebracht. Zij worden gezegend onder de hemelingen. Zij regeren niet
op aarde maar in de bredere sfeer van het heelal. In het tweede deel (1:13, 14)
wordt han de volken (« ook gij » ) hetzelfde erfdeel toegekend omdat zij dezelfde
geest en hetzelfde onderpand hebben. Vandaar zijn zij verenigde deelgenooten
van deze hemelse zegeningen ». 

« Welke plaats zullen de volken daarin hebben? Op aarde moeten zij Israëls
onderdanen zijn. In de hemelen echter zijn de hemelingen de onderdanen. Het
Lichaam is samengesteld uit Jood en Heiden. Moeten de Joden in deze nieuwe
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sfeer hun voorrang behouden? Neen. Eerst spreekt de apostel de Heidenen toe « 
En gij » (2:1). In het derde vers wendt hij zich tot de Israëlieten « onder dewelken 
ook wij allen eertijds verkeerd hebben ». Maar beiden worden ingesloten als vs. 5
zegt: heeft ons levend gemaakt, vs. 6 heeft ons mede opgewekt en medegezet
onder de hemelingen in Christus Jezus. Dus zijn de Leden alle van gelijke rang.
Het is een vereenigd Lichaam. 

Ef. 2:11-12. Het onderscheid tussen Israël en de volken was een zaak van het
vlees, samengevat in de inzetting der besnijdenis. Dit liet hen, zelfs nadat zij het
evangelie geloofd hadden, ondergeschikt voor het burgerschap Israëls, blote
gasten van de verbonden, zonder hoop of God voor zichzelf zover het vlees 
betreft. Maar nu worden zij mede erfgenamen en leden van een vereenigd lichaam
en zijn al hun zegeningen geestelijk, het vleeselijk onvermogen verdwijnt.
Tengevolge daarvan zijn zij verenigde burgers en leden van Gods gezin en
worden vereenigd gebouwd tot Gods woonstede in de geest (Ef. 2.19-22). 

Tot nu toe hadden zij een positie « in het vlees » of op lichamelijk gebied. Zij
waren de Voorhuid en moesten als zodanig een lagere plaats innemen dan de
Besnijdenis. Hun wordt gezegd zich die tijd te herinneren (Ef. 2.11, 12). Dit heeft
geen betrekking op de tijd toen zij ongelovigen of « niet gered » waren (zoals de
vertalers blijkbaar dachten, te oordelen naar hun vertaling). Het heeft betrekking
op de tijd toen zij deelgenoten waren maar geen verenigde deelgenoten. Toen
waren zij gasten (en niet vreemdelingen) van de verbonden der belofte. Dit
konden zij niet zijn voor zij geloofden. Vanuit het natuurlijke standpunt (niet
vanuit het geestelijke) hadden zij geen hoop want die had alleen Israël. Zij
moesten de Godheid als de God van Israël erkennen. Als zij lichamelijk in
Jeruzalem aanwezig waren, zou dit alles op pijnlijke wijze aan hen openbaar
worden. Hoe hoog hun geestelijke trap ook mocht zijn, zij mochten de tempel
voorhoven niet intreden; alleen de hun toegewezen voorhof. Zij waren beslist
geen verenigde deelnemers. 

Maar nu de verborgenheid wordt geopenbaard, wordt de Jood niet uit de
heilige plaatsen buitengesloten, noch wordt de Heiden op een afstand gehouden;
maar beiden treden, in de geest, in het allerheiligste. Het feit dat een Jood niet van
Aarons zaad is, kan hem er niet buiten sluiten. Hoewel de Heiden niet van het
zaad Israëls is, sluit hem dit niet uit bij de toenadering. De lichamelijke
ongeschiktheden verdwijnen voor de geestelijke genade. 

De heidenen zijn geen verenigde erfgenamen in het vlees, zij zijn geen leden
van een vereenigd lichaam in het vlees. Het is alleen in de geest dat dit waar is. Nu
we hebben gezien, dat de Verborgenheid bestaat in een verandering van een
ondergeschikte plaats in een van gelijkheid, zullen we in staat zijn de uitwerking
t.o.v. de voorgaande openbaring na te gaan. Daar het erfdeel van Israël in het land
geen enkele gelijkheid met de volken duldt, wordt een geheel nieuw erfdeel
geopenbaard onder de hemelingen. Daar het Lichaam van Christus reeds bestond
was geen nieuw lichaam nodig, maar werd het veranderd in een vereenigd
lichaam. Daar het evangelie dat Paulus gepredikt had, bijna uitsluitend geestelijk
was in zijn zegeningen, was het slechts nodig enkele fysieke fazen (natuurlijke
voorbijgaande toestanden) te laten vervallen om het tot kanaal te maken voor de
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Aldus de heer Knoch in « Unsearchable Riches » van Maart 
1927, Dl. 18 nr. 2. Alle cursieveringen zijn van hem. 

Om te doen zien, dat hij thans dezelfde visie nog heeft, citeren 
wij enkele regels uit hetzelfde tijdschrift, DI. 28 nr. 2 (Maart 
1937):

(Ook hier zijn de cursieveringen van de heer Knoch). 
Men ziet, dat hij na tien jaar nog dezelfde opinie heeft. We 

willen een en ander eens nader bezien. 

DE BETEKENIS VAN « SUN ». De verborgenheid ligt, volgens
de heer Knoch, in het « sun ». Dit Griekse voorvoegsel vinden we 
drie maal in Ef. 3:6, zij het dan ook in verschillende vorm. Er is 
sprake van sunklèromona (St. V. mede erfgenamen, beter: mede 
bezitverkrijgers), sussooma (St. V. van hetzelfde lichaam) en 
sunmetocha (St. V. mededeelgenoten). De heer Knoch vertaalt dit 
voorvoegsel sun door joint (spreek uit dzjoint) en zet joint
enjoyers, joint body en joint partakers. D.i. verenigde
hezitverkrijgers, vereenigd Lichaam en verenigde deelgenoten. We 
willen uit de Schrift nagaan of de heer Knoch het recht heeft die 

verborgenheid.
Daar ons nadrukkelijk gezegd wordt dat het verenigde deelgenootschap komt

door het evangelie dat Paulus gepredikt had, is het van het allergrootste belang dat
we het een plaats geven in de bedeling der verborgenheid. Het blijft zijn kracht
behouden. De belofte die het bracht, wordt niet opzij gezet maar beslist ingelijfd
in de verborgen bedeling. Er is slechts die geringe wijziging als de verborgenheid
vorderde, nodig als ze zijn voor de nieuwe bestemming en de veranderde
verhoudingen van Joden en heidenen die ze nu gaat omvatten » 

« Zolang het niet duidelijk is, dat de verborgenheid ligt in het woord « 
vereenigd » (sun), zal de discussie zonder eind zijn, want de hele verdere inhoud
van de verborgenheid — het lichaam, het erfdeel, de beloften — waren geen 
absolute verborgenheid ». 

Het eene punt dat zeer nodig is, is « ... dat wij verenigde deelgenoten zijn van
de belofte in Christus Jezus, door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden
ben » Ef. 3:7. Deze eene zin is meer waard dan de meeste stukken die nu over dit
onderwerp geschreven worden en verwijzen een groot deel er van naar de
papiermand. In plaats van Paulus' vroegere brieven aan niemand weet wie, vat de
verborgenheid hun hoofdinhoud samen, herordent onderschikte dingen en
verandert ze. Het erfdeel, het lichaam, de belofte die Paulus in zijn vroegere
brieven voorgesteld heeft, deze worden nu de onze, niet ondergeordend aan maar
vereenigd met de Besnijdenis. Dat is de Verborgenheid »
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trek in het woord « sun » te leggen. We nemen daartoe een aantal 
zelfstandige naamwoorden die ook zonder « sun » voorkomen en 
gaan de betekenis na. Vooraf merken we op, dat « sun » voor een 
woord beginnend met een k « sug » wordt en voor een m of p « 
sum », terwijl het voor een s afgekort wordt tot « su ». 

1. In Mt. 10:24 en meer teksten vinden we het woord mathètès. 
Dit betekent: discipel. In Joh. 11:16 vinden we summathètès. 
Betekent dit nu: « verenigde discipel » en worden door dit tweede 
woord een aantal discipelen die eerst aan de andere ondergeordend
waren op een lijn met de andere gesteld? Ieder voelt, dat dit niet 
gaat. Het tweede woord betekent eenvoudig: medediscipelen. Dat 
is een of meer personen die ook discipelen zijn. De heer Knoch zet 
dit dan ook in zijn vertaling van het N.T. 

2. In Luk. 5:7 vinden we het woord metochos. Dit betekent: 
makker, gezel, kameraad. De St. V. zet hier minder juist:
medegenooten. In Ef. 5:7 vinden we summetochos. Zet dit sun 
(sum) nu op een lijn, heeft het een verhogende kracht, voegt het 
samen wat eerst gescheiden was, duidt het een trekken van 
beneden naar boven aan? Immers neen. De apostel zegt alleen, dat 
de gelovigen geen « medegenoten » moeten zijn van hen die er
allerlei zondige praktijken op na houden. Hij ontraadt het net doen 
als zij. 

3. In 1 Ccr. 1:16 b. v. vinden we het woord mimètos, d.i. 
navolger. Paulus raadt daar aan zijn navolgers te wezen. In Fil. 
3:17 vinden we het met « sun » samengestelde woord
summimètos. Paulus raadt hier aan zijn medenavolgers te zijn. (St. 
V.: mede mijn navolgers). Zet dat sun nu op een lijn met Paulus? 
We geloven het niet. Het zegt: samen met anderen Paulus te 
volgen. De heer Knoch zet ook hier « medenavolger ». 

4. In Luk. 7:13 e.a. teksten vinden we het woord presbuteros, 
vaak vertaald door: ouderling. In 1 Petr. noemt Petrus zich een 
sumpresbuteros, St. V. een « medeouderling ». Dit zal toch niet 
betekenen, dat hij eerst een trapje lager stond dan de andere 
ouderlingen en nu op een lijn met hen kwam te staan? Of wil het 
zeggen, dat er eerst zekere gescheidenheid was en hij nu een « 
verenigde » ouderling wordt? Vanzelf niet. De heer Knoch vertaalt 
dan ook terecht: « medeouderling », of « mede oudste ». 
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5. Een politès is een burger, Hand. 21:39. In Ef. 2:19 vinden we 
sumpolitès. Drukt dit woord in het algemeen nu uit dat alle 
burgers van een stad op een lijn komen te staan en eerst van 
ongelijke rang waren? En wil het in Ef. 2 zeggen, dat de 
Heidengelovigen eerst onder Israël stonden en nu eerst burgers
van gelijke rang met hen werden? De heer Knoch gelooft dat zelf 
niet, want hij zet in zijn vertaling « medeburgers » en niet: « 
verenigde burgers » wat hij toch had moeten doen omdat hij het 
woord « sun » in de drie woorden van Ef. 3;6 wél zo vertaalt. 

6. Een koinoonos is een gezel, 2 Cor. 8:23 en Filem.: 17 De St. 
V. heeft « metgezel » 1. In Op. 1:9 staat: sugkoinoonos, St. V. « 
medegenoot ». Was Titus, omdat hij geen sugkoinoonos heet, van 
Paulus gescheiden en hem ondergeordend? Of krijgt Johannes die 
op Patmos is door liet « sun » gemeenschap aan de verdrukking en 
het koninkrijk en de lijdzaamheid van de zeven gemeenten die 
volgens de heer Knoch toekomstig zijn? Men voelt de 
ongerijmdheid. Toch zet de heer Knoch: « vereenigd deelgenoot ».

7. Een aichmalootos is een gevangene. Zie Luk. 4:19. Paulus 
noemt Aristarchus een sunaichmalootos, een medegevangene, Col. 
4:6, 10. Was deze eerst een gevangene van mindere rang of zat hij
eerst niet bij Paulus gevangen om nu te worden een verenigde
gevangene? De heer Knoch gelooft dit niet en zet dan ook niet « 
joint captive », maar « fellow captive » niet « verenigde », maar « 
medegevangene ». 

8. Een stratiootès is een krijgsknecht of strijder, Mt. 8:9 e.a. 
Paulus noemt Epafrodites een sustratiootès, Fil. 2:25. Is dit een 
verenigde strijder? Neen 't is een medestrijder, één die ook strijdt
met hem. Zo vat de heer Knoch het ook op, want hij zet « fellow 
soldier ». Die medestrijder is ook Paulus' sunergos, zijn
medewerker. Niet zijn verenigde werker of joint worker. De heer 
Knoch zet terecht « fellow worker », medewerker. 

9. Een doulos is een slaaf, St. V. meestal « dienstknecht ». Zie 
b.v. Mt. 10:24. In Col. 1:7 noemt Paulus Epafras en in Col. 4:7 
Tychikus een sundoulos, een mededienstknecht. Komen die twee 
door het « sun » op een lijn met Paulus of waren zij vroeger van 
hem gescheiden? We geloven het niet. Paulus wil alleen zeggen:
ze zijn mededienstknechten, dienstknechten of slaven in de 
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nieuwe bedeling evenals ik. De heer Knoch zet « medeslaaf ». Niet 
« verenigde Slaaf ». 

10. Nu nemen we ten slotte nog het woord erfgenaam,
klèronomos en medeerfgenaam, sugklèronomos. Die woorden 
komen beide in Rom. 8:14 voor. Paulus noemt de kinderen Gods 
erfgenamen Gods en medeerfgenamen van Christus. Zijn ze nu 
verenigde erfgenamen van Christus en waren zij eerst minder in 
rang maar worden ze door Rom. 8 nu gelijken? Zo ja, dan had
Paulus hier zeker een openbaring moeten krijgen. Want indien het 
feit dat de Heiden op een lijn gesteld wordt met de Jood de 
openbaring eener verborgenheid is, waarom is hem dan geen
openbaring gegeven van het zeker nog veel hoger feit, dat « de 
kinderen Gods » van Rom. 8 verenigde erfgenamen met Christus 
zijn? Vinden de lezers dit niet vreemd? Het mindere is een grote
verborgenheid, n.l. het op een lijn stellen van twee groepen
mensen, slechts door de Besnijdenis gescheiden. Maar het 
meerdere, het op een lijn stellen van de « kinderen Gods » — en 
hier staat niet hij dat dit uitsluitend Joden zijn —, daarover is geen
aparte openbaring nodig. Nogmaals: wel zeer vreemd. Volgens een 
kanttekening uit zijn vertaling verstaat de heer Knoch onder « 
kinderen Gods » ook de Heidengelovigen, want hij zegt: wij
(cursivering van ons,) zijn zonder eenige gedwongenheid in de 
verheven tegenwoordigheid van de Goddelijke Majesteit ». Dus « 
wij », Heidengeloovigen. Die zijn volgens Romeinen al mede 
erfgenamen of, om ons juister uit te drukken, medebezitverkrijgers
met Christus. Hoe kunnen wij, Heidenen, dan eerst door de Efezer
openbaring met de Jodengelovigen gelijkgesteld worden? Kan men 
na gelijkstelling met Christus en met de andere gelovigen nog eens 
met hen gelijkgesteld worden? Indien Christus bezitverkrijger van 
het land Kanaän is — en dat is Hij — dan zijn ook de 
Heidengelovigen medebezitverkrijgers van dat Land, want zij zijn
volgens Rom. 8:17 medebezitverkrijgers met Christus. Indien 
Christus bezitverkrijger van de hemelen is, dan zijn ook de 
Heidengelovigen dit op grond van 's heeren Knochs eigen
uitlegging: verenigde bezitverkrijgers, hetzelfde woord dat hij in 
Ef. 3:6 gebruikt, en van zijn verklaring van Rom. 8:15. En nu 
zouden die medebezitverkrijgers onder de Heidenen die reeds in 
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het evangelie vroeger door Paulus bekend gemaakt
medebezitverkrijger zijn nog eens door de Efezer openbaring tot 
medebezitverkrijger gemaakt worden? Lezer, wat zoudt ge er van 
zeggen als ge reeds volgens een testament met meer andere 
personen erfgenaam waart van een bezit en ge werdt door een 
geheime toevoeging aan dat testament, die later bekend gemaakt
werd, nog eens tot erfgenaam gemaakt. Zoudt ge dit een grote
verborgenheid vinden? Of zoudt ge zeggen: dit laatste stuk is 
geheel overbodig. Welnu, wij besluiten dan dat op grond van 's 
heeren Knochs eigen vertaling en verklaring van Rom. 8:17, dat 
Ef. 3:6 een onnodige toevoeging is indien het betekent wat hij zegt
dat het betekent. 

DE FOUT VAN DE HEER KNOCH. De lezer zal wel gevoelen
dat er iets is dat niet deugt in de visie van de heer Knoch. Wie 
nadenkt, zal zeggen: dit gaat beslist niet op. Zo kan het niet zijn.
Alle medebezitverkrijgers, de medeërfgenamen (in de St. V.), 
staan in Rom. 8 reeds op één lijn, het zijn allen « kinderen Gods » 
die « in Christus Jezus » zijn. Die krijgen allen reeds, wat Christus 
verkrijgt. Al mogen zij dan uiterlijk gescheiden zijn — en dat was 
volgens de heer Knoch alleen nog maar als zij in Jeruzalems 
tempel kwamen — het is zeker niet nodig om de opheffing van die 
uiterlijke gescheidenheid een verborgenheid in God te noemen. En 
ook niet nodig hun bij de opheffing nog een ander bezit te geven.
Indien God Israël uit Kanaän weggenomen had, zoals Hij dit deed 
in het jaar 70 na Chr., dan was de Joodse voorrang daarmee al 
vervallen en was er zeker van een scheiding door die tempel geen
sprake meer. Daarvoor behoefde Paulus toch geen juichbrief te 
schrijven als de Efezerbrief is. God had dit eenvoudig met enkele 
woorden bekend kunnen laten maken. Dè verborgenheid moet dus 
wat anders zijn. Aan 's heeren Knoch's verborgenheid behoeven 
geen twee of met Filippensen mee drie Brieven gewijd te zijn.
Daarvoor is geen nieuwe bedeling nodig. Feitelijk heft Christus in 
Joh. 4:21 de gescheidenheid reeds op. Daar de dingen anders zijn,
maakt de heer Knoch dus een fout en die willen we aanwijzen. 

We krijgen immers het volgende: 
1. Volgens Rom. 8:14 en 's heeren Knochs uitlegging van vs. 15 
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zijn ook de Heidengelovigen reeds in de tijd van Handelingen
medebezitverkrijgers van Christus. Indien Deze dus Israëls belofte 
erft en Heer is van Land en stad en recht heeft in de tempel in te 
gaan (Ez. 44:2), dan ook op gelijke voet de Heidengeloovigen
want zij zijn medebezitverkrijgers met Christus. Die hiertoe 
gerechtigd is. 

2. Deze gelijkstelling van alle gelovigen in Rom. 8, die de heer 
Knoch zelf aanvaardt, noemt Paulus in dit hoofdstuk geen
verborgenheid. Hij zegt zelfs niets van eenige verborgenheid in dit 
hoofdstuk, laat staan dan van eenige verborgenheid in God zools 
dit in Efeze en Collosse het geval is. 

3. Rom. 8:14 zegt dat de « kinderen Gods » nu bezitverkrijgers
zijn met Christus. Wordt Kanaän Zijn bezit, dan erven ook de 
Heidengelovigen dit. Is Zijn bezit de hemelen waarin Hij toen al 
was doorgegaan, dan erven zij ook die. Volgens de heer Knoch 
wordt echter eerst in Efeze 3 het bezit veranderd. Hoe kan Rom. 
8:17 dan van medebezitverkrijgers met Christus spreken. Christus 
was immers toen reeds onder de hemelingen, (volgens de heer 
Knoch). Waarom waren de Heidengelovigen in Rom. 8 geen
mededeelgenoten van Hem? 

4. Rom. 8:17 leert, zo strikt genomen, hetzelfde als wat Ef. 3:6 
leert. Dus is de Efezer openbaring overbodig en is er geen enkele 
verborgenheid hieromtrent meer te openbaren. 

De fout van de heer Knoch — en 't is voor een man met zoveel 
talen kennis een zeer onbegrijpelijke — ligt hierin, dat hij van « 
mede » « verenigde » maakt. En tevens, dat hij inconsequent te 
werk gaat. Ook in zijn z.g. Concordante of Overeenstemmende 
vertaling.

« Sun » is « mede ». Niet « verenigde ». Wat is het verschil, zal 
men vragen. Het verschil wordt het best gevoeld uit de 
tegenstelling van beide woorden. De tegenstelling van « mede » is 
« geen », die van « verenigde » « gescheiden ». Of desnoods, 
volgens de heer Knoch zelf « ongelijk ». En nu voelt men de 
dingen al duidelijker. Toch willen we het punt in kwestie nog
nader toelichten. 

Christus kreeg de eerste discipelen van Johannes. Het waren 
Andreas en zeer waarschijnlijk Johannes (Joh. 1:35-41). Andreas 
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vindt zijn broeder Simon. Deze gaat met Andreas mee en wordt 
ook discipel. Eerst was hij het niet. Nu wordt hij medediscipel. Hij
was eerst geen discipel van mindere rang en wordt nu door « 
verenigde » discipel te worden met de anderen op een lijn gesteld.
Hij was integendeel de eerste onder allen. 't Is zo. Hij was eerst 
geen discipel en wordt door de aanneming rechtstreeks 
medediscipel. De scheiding die er was bestond niet daarin dat hij
een tweede rangs discipel was en nu ook eerste rangs discipel 
wordt, maar doordat hij geen discipel was, en nu discipel wordt. 
De tegenstelling van « mede » is dus « geen ». Het « mede » leidt 
wel tot vereniging maar niet in de zin zoals de heer Knoch dit 
leert. Het « mede » geeft een vereniging aan niet van delen die van 
ongelijke rang maar van ongelijke soort zijn. 

Elk een die iets erft van zeker persoon is een erfgenaam. Zijn er 
meer die van hem erven, dan zijn zij met elkaar medeerfgenamen.
Men kan wel minder erven, maar is dan toch erfgenaam. De 
scheidingslijn loopt niet tussen het meer of minder maar tussen al 
of niet. Erft men met anderen, dan is men medeerfgenaam met 
hen. Erft men niet, dan is men geen erfgenaam. 

Het woord « erfgenaam », in de St. V. betekent verkrijger van 
zeker bezit. We schreven bezitverkrijger. Als men bezitverkrijger
van God is, wordt men gesteld in datgene wat God bij de 
behoudenis voegt. Als men medebezitverkrijger is, delen ook 
anderen daarin. De tegenstelling van « bezitverkrijger is « niet-
bezitverkrijger, niet-verwerver ». Door het verwerven wordt men 
in het « mede » gesteld. Er zijn geen verwervers eerste en tweede 
rang die door het « sun » nu gelijk gesteld worden, maar er zijn al 
of niet-verwervers. Zo blijkt dat sun niet gelijk stelt t.o.v. rang
maar van soort, geaardheid, groep. Deze dingen zijn de heer 
Knoch ten dele ontgaan. Echter, niet totaal, want van de woorden 
die we hierboven behandelden, vertaalt hij er 7 door mede (fellow) 
en slechts 3 door vereenigd (joint). En in de werkwoorden met « 
sun » plaatst hij in de grondwoorden van zijn vertaling steeds « 
together » wat ook « mede » en niet « verenigd » betekent. Hij is 
dus niet consequent. 

Hier komt, nog iets bij. Om een volledige gelijkheid uit te 
drukken, gebruikt het Grieks twee andere woorden n.l. isos en (h)
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omo. Isostinos in 2 Petr. 1:1 betekent « even kostbaar », St. V. « 
even dierbaar ». Iso psuchos is: gelijk gezind, Fil. 2:20 St. V.: « 
even gemoed ». In plaats van « susooma » moest er dus, had de 
heer Knoch gelijk, staan « isosooma », een lichaam samen gesteld
uit geheel gelijke leden, in pl. v. « summetochos » « isometochos 
». Het had ook met « (h)omo » gekund. Het werkwoord « (h)
omoio'oo » betekent « gelijkmaken ». En « (h)omo technos » is 
iemand van hetzelfde beroep of handwerk, Hand. 16:3. Dus had 
Paulus om de gelijke rang uit te drukken ook kunnen schrijven:
« (h)omokléronomos, (h)omo sooma en (h)ornometochos ». 

JODEN EN GRIEKEN IN ÉÉN LICHAAM. En nu komt er nog
wat bij. Volgens de heer Knoch was het Lichaam van Christus dat 
volgens hem reeds in de Handelingenperiode bestaat, 
samengesteld uit Leden van ongelijke rang. Hij grondt dit op het 
feit, dat de Heidengelovigen niet in de tempel mochten komen. 
Alsof een uitwendige gescheidenheid ook een geestelijke eenheid 
kan opheffen. Alsof het inzetten in dat eene Lichaam door God 
gepaard ging met een ordenen naar het Joden- of Heidengelovige
zijn. Dit in het voorbijgaan. We wilden op iets anders wijzen.
Voor we dit doen, citeren we de Schrift. 

« Want ook wij allen zijn in één geest tot één Lichaam gedoopt,
hetzij Joden hetzij Grieken ». 1 Cor. 12:13. 

Hieruit blijkt duidelijk, dat het (Corinther) Lichaam uit Joden en 
Heidenen bestond. Nu gaat het over de vraag of in dat Lichaam 
een zekere scheiding was waarbij de Jodengelovigen in dat 
Lichaam een hogere plaats hadden dan de Heidengelovigen, of er, 
sterker nog, een zekere scheiding was die later door een 
vereniging, een tot elkaar brengen, moest worden opgeheven. Zo 
ja, dan was dat Lichaam, zouden we zeggen, niet normaal, 
onvolmaakt. We willen zien of 1 Cor. 12 dat soms ook leert. Wat 
vinden we daar nu? In 12:24 lezen we: 

« Maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende
overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft opdat 
geen tweedracht in het Lichaam zij, maar de leden voor elkander 
gelijke zorg zouden dragen ». 

Dit geldt het natuurlijke lichaam van de mens. Daarin is een 
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samenvoeging, dus geen scheiding der leden. Daarin heerst geen
tweedracht, maar volle samenwerking. En dit beeld wil Paulus nu 
overdragen op het Corinther gemeentelijke Lichaam, dat de heer
Knoch het Lichaam van Christus noemt. Ook in dat Lichaam 
moest samenvoeging zijn, geen tweedracht. Hoe kan de heer
Knoch dan beweren, dat er een scheiding was die door een « sun », 
een vereniging moest worden opgeheven. 

Hierbij blijft het nog niet. Want het woord « samengevoegd » is 
in het Grieks een vorm van « sugkerannumi », een werkwoord dat 
ook in Heb. 4:2 voorkomt en daar vertaald is door: « gemengd ». 
Als « sun » nu een vereniging uitdrukt, dan leert 1 Cor. 12:24 reeds 
dat het Lichaam van Christus dat de heer Knoch dan reeds ziet 
bestaan, geen gescheiden Lichaam was en niet bestond uit door iets 
uiterlijks gescheiden groepen. Het was een geheel dooreen 
gemengd, een « verenigd » gemengd Lichaam. Hoe kan de heer
Knoch dus leren, dat er in Efeze nog eens een « sun » nodig was 
om dit tot stand te brengen. Was dan een door de besnijdenis en de 
tempeldienst veroorzaakte uiterlijke gescheidenheid in staat een 
geestelijke eenheid op te heffen of gedeeltelijk ongedaan te 
maken? Allen waren toch in een geest gedoopt, zegt 1 Cor. 12. En 
ging het inzetten in dat Lichaam dan zo: God zette, omdat iemand
Jood was, hem als Lid boven het andere dat geen Jood was? Hield
God dus in het geestelijke nog rekening met het natuurlijke, terwijl
Paulus dit uitwist door te zeggen, dat er in Christus geen Jood noch 
Griek was, Gal. 3:28? De heer Knoch zegt nu wel, dat er geen
verschil was « in Christus », maar wel « in den Heere » d.w.z. in 
dienst. Dus wil hij zeggen: er is wel verschil n.l. in de wijze van 
dienen. Maar Rom. 12:5 spreekt niet van het één Lichaam zijn « in 
den Heere » maar in Christus, zodat hem ook dit ontvalt. Het 
Corinther Romeinerlichaam was één verenigd dooreengemengd
Lichaam in Christus waarvan de Leden dus, als « sun » « verenigd
» of op een lijn stellen hetekent, van gelijke rang waren. We weten 
dat dit niet zo is, dus is de heer Knoch onjuist. 

Het standpunt van de heer Knoch blijkt ook hier onlogisch en 
onschriftuurlijk. Een lichaamsdeel is « verenigd » lichaam met de 
andere delen, anders is het geen lichaamsdeel. Een oog of oor of
hand of voet is « verenigd » lichaam met hoofd of arm of been. 
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Indien de Heidengelovigen eerst door de Efezeropenharing « 
verenigd » lichaam worden, dan kan Corinthe niet zeggen, dat er 
een « dooreengemengd » Lichaam was. Als men b.v. water en 
wijn vermengt, ontstaat er één homogene vloeistof, waarin water 
en wijn niet tegelijk ook weer gescheiden zijn. 1 Cor. 12:24 wijst
er op, dat evenals in het gewone lichaam van de mens alle leden 
dusdanig verenigd zijn dat ze een ongescheiden geheel met elkaar 
vormen, zo ook het Corinther lichaam een eenheid was waarin 
geen scheiding was. Of niet mocht zijn. Er waren wel scheidingen,
1 Cor. 3:3, maar dit waren zondige dingen, vleeselijkheden. Niet 
door God zo gezette dingen wegens het verschil van Jood en 
Griek. Als de heer Knoch wijst op het één Lichaam zijn in de 
Heere en niet in Christus, begaat hij de dubbele fout iets te leggen
in 1 Cor. 12 wat er niet staat en Rom. 12:5 over het hoofd te zien 
dat zegt, dat er één Lichaam was in Christus. Zo moet zijn visie 
als onhoudbaar worden prijsgegeven en betekent het « sun » van 
Ef. 3:6 niet « verenigd », maar bloot « mede ». In het drievoudig « 
verenigd » ligt de verborgenheid dus niet. 
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IV.

HET VERANDERDE ERFBEZIT. 

Volgens de heer Knoch is met de openbaring der verborgenheid
ook het erfdeel van het Lichaam van Christus verplaatst. Er wordt 
een geheel nieuw erfdeel gegeven en wel een onder de 
hemelingen. Het erfdeel was vroeger op aarde. Israël moest hier 
de hoogste plaats hebben. Daarom konden de Heidengelovigen
hoogstens gasten zijn van Israëls zegeningen. Op aarde moeten de 
volken Israëls onderdanen zijn. Nu wordt het Lichaam in een 
nieuwe sfeer geplaatst en daarin zijn beide, Jood en Heiden, gelijk.
We geven ter nadere belichting van dit standpunt nog iets weer 
van 's heeren Knochs eigen woorden, voorkomend in « 
Unsearchable Riches » van Nov. 1927, dl. XVIII nr. 6. 

« Profeten en Apostelen houden zich allen met het herstel der 
aarde bezig en grijpen vooruit naar een plaats in het Duizendjarig
rijk en de nieuwe schepping. Geen hunner zinspeelt op de hemelse 
bestemming, zij weten niets van het « naar de hemel » gaan.
David voer niet op en zal niet opvaren maar zijn erfdeel zal in het 
land zijn. (Hand. 2:34). 

« Het land zal gegeven worden aan de heiligen der Besnijdenis
en Israël zal voor God over de volken heerschen en hen tot God 
leiden. Het zal een koninkrijk van priesters zijn. Geen zegening
zal onmiddellijk tot de volken komen. 

Onze zegening is in de hemelse plaatsen, maar veel meer dan 
dat: zij is te midden van de hemelse wezens, dat zijn zij die op de 
hemelse lichamen zijn zooa'ls wij op de aarde zijn... » 

(Unsearchable Riches, dl. XVIII nr. 6 Nov. '27). 
...In die tijd (n.l. van Handelingen), « was deze (hoop) niet zeer 

juist omschreven. Hun bestemming was verborgen, maar toch 
heerlijk bedekt door de wondere woorden: « altijd met den Heere 
», (1 Thess. 4:17). 

U. R. dl. XXI nr. 4 Juli 1930. 
« De bestemming van het eene Lichaam wordt niet duidelijk

geopenbaard in de vroegere brieven... 
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Maar er zijn zinspelingen in Paulus' vorige brieven die slechts 
een beetje beklemtoond behoeven te worden om op een hemelse 
heerschappij te wijzen. Paulus vraagt de Corinthiers « Weet gij
niet, dat wij de engelen zullen oordelen? » (1 Cor. 6:3). En hij
verzekert, dat er in de opstanding hemelse lichamen zijn (1 Cor. 
15:40). Is dit niet bijna hetzelfde als te zeggen, dat sommige uit de 
mensheid een hemelse bestemming zullen hebben? 

De heiligen ...worden « in de lucht » gelaten (bedoeld is in 1 
Thess 4). Dit is nauwelijks een blijvende woonplaats. Zullen ze 
terug komen en aan Israël ondergeordend worden? Of zullen ze 
met Hem opvaren naar de hemelse gewesten? Efeze geeft het 
antwoord. Als zij neerdaalden, zouden zij nimmer verenigde
bezitverkrijgers zijn. Israël heeft gedurende de aionen de eerste 
plaats op aarde. Wij kunnen hen niet verdringen. Gods gaven
mogen uitgesteld worden, zij zijn onberouwelijk. Wij moeten 
opvaren willen we verenigde bezitverkrijgers zijn ». 

U. R. Dl XVIII nr. 4 Juli 1927. 
Ook hiertegen zijn ernstige bezwaren in te brengen. De heer 

Knoch gaat uit van de mening, dat in het O.T. niet meer dan een 
aardse roeping is geopenbaard. Voor hem wordt aan Israëls 
gelovigen niet meer dan het land Kanaän toegekend. Meer is er 
niet. Nu komen we hier op een der moeilijkste punten als men de 
zaak van voren uit beziet. Dan schijnt het alsof de heer Knoch 
gelijk heeft. Van een hemelbezit wordt schijnbaar met zovele 
woorden niet gerept. Maar, dit beslist niet alleen. De belofte van 
het Nieuw Jeruzalem vinden we nergens in het O.T. Wist 
Abraham er echter niets van? Al is deze openbaring eerst later in 
de Schrift vermeld, was ze daarom onbekend in de O.T. tijd? Zo is 
het o.i. ook, met het hemel bezit. Van achteren uit blijkt dat het 
bekend was. 

Laat ons Joh. 14 opslaan en daarvan de eerste verzen lezen. « 
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook 
in Mij. » 

« In het Huis mijns Vaders zijn vele woningen, anderszins zo 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga henen om u plaats te bereiden. 
En zo wanneer Ik henen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid 
hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen opdat gij ook zijn
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moogt waar Ik ben. En waar Ik henenga, weet gij. 
Thomas zeide tot Hem: Heere wij weten niet waar Gij

henengaat. En hoe kunnen wij den weg weten... ». 
De Heer Jezus spreekt hier van een plaats gaan bereiden in het 

Vaderhuis. Dit heeft vele woningen. Als Hij daar plaats bereid 
heeft, dan komt Hij weder om Zijn discipelen en zeker anderen 
met hen tot Zich te nemen. 

De vraag is: Wat en waar is dit Vaderhuis. Laat ons eerst horen 
wat de heer Knoch daarvan denkt. 

« De tempel in Jeruzalem was het Huis des Vaders. In de muren 
waren vele woningen voor de priesters en levieten die in de 
voorhoven dienst deden. Er is nergens een aanwijzing in de 
Schrift, dat de discipelen naar de hemel gaan. Een hemelse 
bestemming werd niet geopenbaard voordat de apostel Paulus in 
de gevangenis te Rome was. Toen maakte hij dit bekend in de 
Efezerbrief. Maar het is niet voor de heiligen der Besnijdenis. Al 
hun zegeningen zijn hemels in karakter en komen, evenals het 
Nieuw-Jeruzalem, uit de hemel, maar deze worden alle op aarde 
genoten. Alleen degenen in de tegenwoordige bedeling der 
verborgenheid van Gods genade worden met alle geestelijke
zegeningen onder de hemelingen gezegend. De Besnijdenis geniet
de dagen des hemels op aarde. Vandaar is het, dat Christus 
wederkomt en met Hem is het Koninkrijk » Aldus de heer Knoch 
in een noot bij Joh. 14:2. 

Wat het meest treft, is dat hij de tempel het Vaderhuis noemt. 
Staat men hierover niet verbaasd? Vele gelovigen krijgen een 
plaats in het Vaderhuis. Niet alleen de discipelen. Want Christus 
heeft het in Joh. 17 over hen die door hen in Hem zouden geloven.
Zouden die er geen plaats in krijgen? De tempel het Vaderhuis? 
Woonde Zijn Vader dan in de tempel te Jeruzalem? En bovendien, 
zelfs al nemen we de tempel van Ezechiel, is deze dan het 
Vaderhuis? Hoeveel woningen bevat hij? 

« De zijkamers nu waren zijkamer boven zijkamer, drie, en dat 
dertig malen ». Er zijn dus 90 « woningen » in Ezechiels tempel 
benevens nog eenige kamertjes bij de toegangen. Zie Ez. 41. Voor 
wie waren nu die kamers? Ez. geeft hierop het antwoord: 

« De kamers van het Noorden en de kamers van het Zuiden..., 
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dat zijn heilige kamers waarin de Priesters die tot den Heere 
naderen, de allerheiligste dingen zullen eten, aldaar zullen zij de 
allerheiligste dingen neerleggen en het spijsoffer en het zondoffer 
en het schuldoffer, want de plaats is heilig 42:13. » 

Zullen de discipelen van Christus de priesters zijn die daarin de 
allerheiligste dingen zullen neerleggen en eten? Neen zie maar: 

« Maar de Levietische Priesters, de kinderen Zadoks..., die 
zullen tot Mij naderen om Mij te dienen... » Ez, 44:15. 

Zo vinden we, dat wat de heer Knoch schrijft absoluut 
onschriftuurlijk is. Zelfs a1 zou de tempel van Ezechiel des 
Vaders Huis zijn, dan nog was dit niet bestemd voor Zijn
discipelen die wel op tronen zullen zitten om Israëls geslachten te 
oordelen (Mt. 19:28) maar niet in de tempel van Ezechiel zullen 
wonen. In die tempel zullen alleen Levieten en Priesters komen, 
Ez. 44:11. De lezers lezen dit hoofdstuk verder. Ze zullen zien, dat 
die tempel met zijn ceremoniën zeker niet het Huis des Vaders kan 
zijn. De Heer Jezus heeft dus iets anders bedoeld zoals duidelijk
uit het verband blijkt. De tempel van Ezechiel moet nog bereid 
worden als Hij wederkomt maar het Vaderhuis wordt reeds van te 
voren gereed gemaakt. Christus ging er plaats bereiden. Hij zegt
niet, dat het Huis des Vaders er nog niet is en dat Hij dat Huis zelf 
moet bereiden, Hij zegt, dat het er is en dat er vele woningen zijn.
Hij gaat heen om hen daar een plaats te bereiden. Als de heer 
Knoch nu boudweg konkludeert, dat de Besnijdenis van geen
hemelse bestemming weet, dan weerspreekt hij rechtstreeks 
Christus Die wel op een hemelse bestemming wijst. Want het 
Vaderhuis kan de tempel niet zijn. 

Het Vaderhuis moet dus in de hemelen zijn. Daarheen ging de 
Heere immers. Waar was anders een plaats te bereiden. En dat we 
daar het Vaderhuis moeten zoeken, blijkt uit Thomas' woord: Wij
weten niet waar gij henengaat. Christus ging heen tot de Vader, 
Joh. 14:28. En de plaats waar Hij heengaat, noemt Hij het 
Vaderhuis. Zelfs al zou Israël niet van een hemelse bestemming
geweten hebben, dan nog is deze geopenbaard voor dat Paulus de 
Efezer verborgenheid ontving. Dus konkludeert de heer Knoch 
geheel verkeerd. De Heere Jezus geeft wel een hemelse 
bestemming aan en dat lang voor Paulus. 
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Hiermee komen de dingen geheel anders te staan. Er was een 
aardse bestemming. Die staat allerwegen op de voorgrond. Maar 
er was ook een hemelse bestemming. Wist Israël daar niets van? 
Ja toch. Was Elia niet met een vurige wagen en vurige paarden ten 
hemel gevaren? Was Mozes niet opgestaan en ten hemel gevaren?
Hoe kon hij anders op de berg verschijnen (Mt. 17). 

En nu komt er nog iets bij. Lezen we iets van Joh. 17. 
« En nu, verheerlijk mij, Gij Vader, bij Uzelven met de 

heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was ». vs. 5. 
« En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij gegeven

hebt opdat zij een zijn gelijk als Wij een zijn », vs. 22. 
« Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn die Gij Mij

gegeven hebt opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die 
Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de 
grondlegging (of nederwerping) der wereld » vs. 24. 

Gelooft men nu dat dit alleen op zijn heerlijkheid in het 
Koninkrijk betrekking heeft? Wij geloven daar niets van. Hier is 
wel degelijk sprake van een hogere dan aardse heerlijkheid.
Christus vraagt die heerlijkheid ook voor de Zijnen. Hij vraagt dat 
zij ook bij Hem zullen zijn. Hij vraagt om een heerlijkheid die Hij
had eer de wereld was, vs. 5. Hij wil dat de Zijnen Zijn
heerlijkheid aanschouwen, vs. 24. Dat moet dus dezelfde 
heerlijkheid zijn. Maar die is zeker niet met een aards lichaam te 
zien. En ook niet in de aardse sfeer, ze moet dus hoger liggen. Zo 
zien we hier weer het hogere bevestigd. Aan de heer Knoch is dit 
blijkbaar geheel ontgaan en hij verliest daarmee de tweede sfeer 
als we zo mogen zeggen geheel uit het oog. 

HET HUIS IN DE HEMELEN. De heer Knoch beweert boud, dat 
de bestemming van het eene Lichaam dat voor hem reeds in de 
Handelingentijd bestaat, onbepaald was gelaten. De 
Heidengelovigen wisten niet waar ze aan toe waren. Eerst Efeze 
geeft hun bestemming aan. Maar wat leert Paulus nu in 2 Cor., een 
brief die hij schreef tijdens de Handelingen. 

« Want wij weten, dat, zo ons aardsche huis dezes tabernakels 
gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet 
met handen gemaakt, maar eeuwig (aionisch) in de hemelen ». 2 
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Cor. 5:1. 
Over deze tekst geeft de heer Knoch geen commentaar. Ook

spreekt hij er niet over in verband met de bestemming van het eene 
Lichaam. Hoe zou het ook. Als dit iets onbepaalds is, een huis, en 
dat in de hemelen, zouden we gaarne weten wat dan wel bepaald
is. Voor de Efezer openbaring was dus de hemelse bestemming
van de Corinthergroep reeds aangegeven. Hieruit volgt, dat reeds 
toen het erfbezit veranderd was. Immers Israël verkrijgt het land
Kanaän. Daarover zijn we het eens. Paulus leert in 2 Cor. 5 reeds 
een ander bezit, een huis eeuwig in de hemelen. We geloven dat 
we daarin veilig het Vaderhuis van Joh. 14 kunnen zien. Hieruit 
volgt dan de belangrijke konklusie: En aan een deel der
Besnijdenis en aan een deel der Voorhuid is reeds een huis in de 
hemelen beloofd vóór de Efezer openbaring.

We moeten nog even 2 Cor. 5:1 bezien. Paulus spreekt van « wij
» en « ons ». Indien we ook hier 's heeren Knochs methode van 
lezen van Efeze toepassen, dan zijn met die « wij » Jodengelovigen
bedoeld. Maar dan valt daarmee zijn bewering dat aan Israël geen
hoger bezit is toegekend dan alleen het Land, want dan is er tijdens
de Handelingen reeds een groep uit Israël die een huis in de 
hemelen krijgt. 

Zegt de heer Knoch daarentegen: In die « wij » zijn ook de 
Heidengelovigen begrepen, dan blijft bovenstaande opmerking niet 
alleen nog haar kracht behouden, maar komt er een tweede bij, n.l. 
dat Joden en Heidengelovigen dus toen reeds beiden wat 
bestemming betreft gelijk gesteld werden. Beiden verkrijgen het 
huis eeuwig in de hemelen. Maar wat blijft er dan van 's heeren 
Knochs stellingen over als zou de Heiden niet op een lijn staan met 
de Jood en als zou de bestemming van de Heiden onbepaald zijn
gelaten. In een woord: Niets. 2 Cor. 5 vernietigt 's heeren Knoch 
redenering.

De heer Knoch zegt dit eigenlijk zelf. Hoewel de bestemming
van het z.g. Eene Lichaam in Paulus' vorige Brieven niet duidelijk
is geopenbaard, zijn er nochtans « zinspelingen die slechts een 
beetje beklemtoond behoeven te worden om op een hemelse 
heerschappij te wijzen ». Hij noemt dan het oordelen der engelen
en de hemelse lichamen. Waarom noemt de heer Knoch 2 Cor. 5:1 
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niet? En dan die « zinspelingen »! Als we zeggen: Er is een 
Engelse en een Duitse taal, is dit dan een zinspeling dat er een 
Engeland en een Duitsland is? Of zijn dit voor ons klare, 
duidelijke aanwijzingen? 

Zoo is voor ons 's heeren Knochs visie onhoudbaar. De 
gelovigen uit Joden en Heidenen kregen, volgens Paulus' 
gedurende de Handelingentijd gepredikte evangelie, als 
toekomstige bestemming een huis in de hemelen, het Vaderhuis 
dat Christus een deel der Zijnen reeds voor het kruis had 
toegezegd. Deze hemelse sfeer was dus aan Israël en in 
Handelingen bekend. Waar de heer Knoch toegeeft, dat er « 
zinspelingen » zijn geeft hij ook toe, dat Jodengelovigen tot de 
hemelse sfeer kunnen behoren. Hiermee moet hij, tot een van 
tweeën komen: Of Efeze openbaart niets nieuws in dezen of er 
zijn niet twee maar drie sferen van zegening. Het laatste is datgene
wat wij voorstaan. 

DE HEERE TEGEMOET. De visie van de heer Knoch breekt de 
Schrift in 1 Thess. 4. Vs. 17 daarvan leert duidelijk, dat een groep
gelovigen de Heere tegemoet gaat in de lucht. De heer Knoch 
maakt daarvan, dat de Heere hen tegemoet gaat. Hij zegt immers, 
dat zij dan niet nederdalen maar opvaren. M.a.w. niet zij
veranderen van richting, maar de Heere doet dit. Christus daalt 
neder hen tegemoet en keert dan met hen terug naar Gods 
Rechterhand. De heer Knoch zegt als 't ware: de Heere gaat uit om 
hen te halen en zet hen dan aan 's Vaders Rechterhand. Want dat is 
de Efezer openbaring. 

Het woord « tegemoet » is in het Grieks « ter ontmoeting ». De 
maagden gingen uit ter ontmoeting van de bruidegom. Mt. 25:1. 
Wie veranderde van richting, wie ging terug: de bruidegom of de 
maagden? Wie de Oosterse gewoonte kent, weet dat het de 
maagden waren. Die gingen met de bruidegom mee naar de 
bruiloftszaal. — Eenige broeders gingen uit Paulus tegemoet: « ter 
ontmoeting van ons », zegt Lukas, Hand. 28:15. Niet Paulus en 
zijn reisgenoten veranderden van richting maar zij die uitgegaan
waren. Paulus reisde door naar Rome, de broeders uit Rome 
keerden daar heen terug. — Nu Thess 4. De opgenomen groep
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gaat uit de Heere tegemoet, « te Zijner ontmoeting ». Hij daalt 
neder van de hemel en nu komt een groep Hem tegemoet. Wie 
verandert nu van richting: de Heere of zij? Ieder die de zin der taal 
verstaat en verder let op Mt. 25 en Hand. 28:15, zal moeten 
toegeven, dat zij die de Heere tegemoet gaan, van richting
veranderen. Zij varen dus niet op zoals de heer Knoch leert, maar 
dalen neder. Over wat dan met hen geschiedt, zegt Paulus alleen 
dit: ze zullen altijd met de Heere wezen. De heer Knoch heeft 
geen recht 1 Thess. 4:17 met zijn « ter ontmoeting » te 
verkrachten en het voor zijn visie pasklaar te maken. 

We spraken hierbij niet over zijn mening die door zo talloos 
velen tegenwoordig gedeeld wordt, verkeerd als ze voorgelicht
worden, dat deze groep opgenomen wordt voor de groote
verdrukking. Het is hier niet de plaaats dit nogmaals te 
weerleggen. Ook in dezen dwaalt de heer Knoch door verkeerd 
lezen der Schrift. We laten dit hier nu verder terzijde, wijzen er 
echter in het voorbijgaan op om daarmee te zeggen, dat het zetten 
in Gods Rechterhand voor ons dan voorbij is, zodat deze groep
daarvoor niet opgenomen behoeft te worden. De bedeling tot 
vorming van het Eene Lichaam is voor ons dan afgesloten. De 
groep van Thessalonicensen wordt dan niet gezet in 's Vaders 
troon want Christus is er uit opgestaan. 

Hiermee besluiten we dit gedeelte. Hoe meer men de Schrift 
onderzoekt, des te meer zal men zien, dat de dingen maar niet zo 
eenvoudig zijn als de heer Knoch leert. En anderen met hem. Van 
Darby is de leer, dat het Lichaam van Christus vanaf Pinksteren 
gevormd wordt. Deze Gemeente heeft hemelse beloften, Israël 
aardse. Geen enkel O.T. gelovige behoort dus in deze visie tot de 
Gemeente gevormd vanaf Pinksteren tot de opname. De heer 
Knoch verschuift het begin dezer Gemeente naar Paulus en leert 
verder een soortgelijke opname. Hij heeft vroeger tot de « 
Broeders » behoord. Het bijkt nu, dat hij hun leer niet te boven is 
gekomen. Intussen blijkt, dat hij telkens óf de Schrift niet laat 
spreken óf ze onlogisch uitlegt óf ze opzij schuift en opheft. De 
oplossing is eenvoudig maar daar wil hij niet aan. Hij kan in het 
Lichaam van de Handelingentijd niet een ander zien dan dat van 
Efeze. Kon hij dit wel — we zullen nader zien waarom niet — dan 
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kon hij de Schrift onaangetast laten en zeggen dat wat de eene 
groep geldt nog niet de andere betreft, en dat de 
Thessalonicensergroep een opname kan hebben en de Efezergroep
een zetten aan Gods Rechterhand. Wat dingen zijn die verschillen.
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V.

GEZET ONDER DE HEMELINGEN. 

OP EEN HEMELLICHAAM? Voor we de heer Knoch verder
citeren, is weer een kleine toelichting nooig. In Ef. 1:3, en 20, 2:6, 
3:10 en 6:12 staat in het Grieks « en tois epouraniois ». De St. V. 
zet hier 4 maaal « in den hemel », 1 maal « in de lucht » (6:12). 
Het woord « epouraniois » is gemaakt van epi, d.i. « op », en 
ouranios « hemels ». We zullen daarover nader spreken. Eerst 
geven we weer wat de heer Knoch er van schrijft om dan de zaak
verder te onderzoeken. 

De heer Knoch zegt dan nog vooraf, dat het Griekse voorzetsel « 
en », gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord, 
betekent « te midden van », « onder ». En zo vertaalt hij « en tois 
ep ouraniois » door: « onder de hemelingen » omdat hij « ouraniois 
» opvat als een meervoudsvorm van « ouranios ». In het enkelvoud
is dat « hemels » in het meervoud « hemeling(en) » zegt hij. 

We willen dit eens nagaan. 
We willen toegeven, dat « epouranios » (waarvan epouraniois een 
vorm is) in enkele steksten staat tegenover epigeios, dat aards 
betekent. Of de heer Knoch echter daaruit de konklusie mag

« Ik veronderstel, dat alle vertalers het er over eens zijn, dat ouranios het
bijvoeglijk naamwoord van ouranos d. i. hemel, goed vertaald wordt door hemels.
Vier keer wordt dit gebruikt t. o. v. God als de hemelse Vader (Mt. 6:14, 26, 32;
15:13), eens van het leger engelen dat bij de geboorte van onze Heer zong (Luk.
2:15) en eens van Paulus' gezicht (Hand. 26:19) . Dit bewijs is voldoende om te
bewijzen dat « hemels » of zelfs « hemelse plaatsen » niet past in onze tekst, want 
daarin heeft het woord het voorvoegsel ep (van epi d. i. op) voor zich. Wat kan er
bedoeld zijn met de ophemelse? In 3 teksten wordt op-hemels in tegenstelling 
gezet met op-aardsch (Joh. 3:12, 1 Cor. 15:40; Fil. 2:10). Het is in elk dezer
duidelijk, dat, wat op-aardsch is werkelijk op de aarde is zoodat het voorvoegsel
letterlijk kan genomen worden en beteekent : aardsch, zooals het dan ook vertaald
is in 1 Cor. 15 ( en Joh. 3) . Zoo kan op-hemelse even letterlijk genomen worden 
als datgene wat op de hemellichamen is. Er is geen Engelsch woord dat dit precies
uitdrukt, daarom kunnen we in deze zin het best hemeling gebruiken. In het
enkelvoud is het weinig meer hemels maar in de meervoudvorm komt het dichtst
bij de beteekenis en het gebruik van het Grieksch... » U. R. dl. XVIII, nr. 6, Nov. 
27.
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trekken dat epouranios betekent: « op de hemellichamen » staat 
voor ons nog helemaal niet vast. Nemen we 1 Cor. 15:49. 

« En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben 
(hier staat niet epigeios maar choikos, d. i. leemen, van aardse 
bestanddelen zijnde) alzo zullen wij ook het beeld des op-
hemelsen (epouranios) dragen ». 

De aardse is Adam, de ophemelse is Christus. Heet Christus hier 
de Ophemelse omdat Hij op de hemellichamen is? Indien het 
woord de betekenis heeft die de heer Knoch het geeft, dan blijft er 
geen andere konklusie mogelijk. Christus is dan Hij Die op een 
der hemellichamen is of van hemellichaam tot hemellichaam gaat
zoals Hij vroeger van stad tot stad ging. Gelooft de heer Knoch 
dit? Zo ja, dan vernamen we gaarne of Christus dan de 
hemellichamen, waarvan er millioenen zijn, slechts eenmaal 
bezoekt of dat Hij een zeker aantal hemellichamen bezoekt, b. v. 
onze planeten als Mercurius, Venus, Mars of Neptunus? Als « 
ophemels » betekent « op de hemellichamen », is Christus óf op 
èèn óf bij afwisseling op meerdere hemellichamen. Wie de 
uitlegging van de heer Knoch aanvaardt, moet, logisch
doordenkend, dit ook aanvaarden. We vragen nogmaals: Gelooft 
men dat? 

En indien uit de konklusies volgt, dat 1 Cor. 15:48 onmogelijk
zo verklaard kan worden, omdat naar onze gedachten Christus niet 
op eenig der hemellichamen verblijft maar gezeten is in Gods 
Rechterhand over boven alle dingen, dan vervalt 's heeren Knochs 
uitlegging dat « epouranios » betekent « op de hemellichamen » 
zijn.

We willen echter niet alleen I Cor. 15 noemen. In Hebr. 3:1, 
6:4, 11:16 en 12:22 (om eerst deze te nemen) vinden we, dat er is 
een ophemelse roeping (St. V.: hemelse, Gr. weer epouranios), 
een ophemelse gave, een ophemels vaderland, een ophemels 
Jeruzalem. Hier geeft « ophemels » de oorsprong of de aard aan, 
zegt de heer Knoch in zijn kanttekening bij Heb. 3:1. We zijn het 
hiermee ten volle eens. Maar, we mogen hem dan toch zeker 
vragen: Als « ophemels » betekent « op een hemellichaam », op 
welk hemellichaam vinden die roeping, die gave, dat vaderland en 
die stad dan hun oorsprong? Of welke aard vertolken zij? Zijn het 
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gaven die op zekere planeet gegeven zijn? Of komen zij van een of
andere sterren centrum? Daalt het N. Jeruzalem neer van Mars of
van het Zevengesternte? Enz. Enz. Men gevoelt wel: als de heer
Knoch zegt: « ophemels » betekent « op een hemellichaam » of « 
op de hemellichamen », dan moet hij consequent zijn, te meer nu 
hij daarbij voorstander is van een consequente bijbelvertaling. 

We lieten buiten beschouwing Heb. 9:23, waar staat: « maar de 
ophemelse dingen zelve door betere offeranden ». In het Grieks 
staat er strikt genomen niet bij: « dingen » maar de bijvoeging is 
goed en verduidelijkend. Wat zijn nu de ophemelse dingen? Zijn
dat dingen die op de hemellichamen zijn? We geloven het niet. Zie 
hier waarom niet. De tabernakel is een uitbeelding van iets hogers,
van sferen in de hemelen. De Voorhof typeert de luchthemel, het 
heilige een hogere sfeer en het heilige der heiligen, de derde 
hemel. Evenals nu de aardse tabernakel symbolisch gereinigd
werd, zo zijn ook de hemelsferen gereinigd geworden. De ruimten 
in de tabernakel drukken, met de voorhof, sferen uit. Geen 
hemellichamen op zichzelf. Die zijn in de sferen, naar niet de 
sferen zelf. De heer Knoch maakt nu de fout de dingen in de sferen 
te verwarren met die sferen. 

Het bewijs hiervoor geeft Heb. 9:23. 
« Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der

dingen die in de hemelen zijn door deze dingen (n.l. door offers en 
bloed) gereinigd werden, maar de ophemelse dingen zelve door
betere offeranden dan deze ». 

Hier is sprake van voorbeeldingen d.i. uitbeeldingen of
afbeeldingen en werkelijkheden. Er is m.a.w. een hemelse tempel, 
Op. 11:19 die ook weer sferen heeft. In die tempel zijn « dingen », 
de « dingen die in de hemelen zijn ». Men denke hier niet aan 
zekere voorwerpen, maar aan hemelse werkelijkheden waarbij ook
wezens kunnen zijn en ook wel zullen zijn. Men beperke de « 
dingen » niet tot voorwerpen of hemellichamen. Heb. 9:23 nu 
onderscheidt die « dingen in de hemelen » van de « ophemelse 
dingen ». De ophemelse dingen zelve worden door betere 
offeranden gereinigd. 

Men leze in verband hiermee Lev. 16. In vs. 15 staat, dat de 
priester op en voor het verzoendeksel bloed moest sprengen, in vs. 
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16 dat hij voor het heilige verzoening moest doen. En voorts aan 
de (hele) tent der samenkomst. De verzoening der voorwerpen 
heiligde de ruimten mede. Zo heeft Christus' bloed de « dingen » 
in de hemelen gereinigd maar daarmee ook de sferen in de 
hemelen. En die sferen heten nu de ophemelse dingen. Heb. 9:23 
weerlegt dus verder 's heeren Knochs mening als zouden de 
hemellichamen de ophemelse zijn. We willen over de term nog
nader spreken. Hier tonen we echter eerst de onhoudbaarheid van 
's heeren Knochs mening aan. 

Ophemelse moet een andere betekenis hebben. Een gave, een 
roeping, een vaderland, een stad kan niet vanaf een der 
hemellichamen komen maar is uit een zekere sfeer. In de hemel is 
meer dan een sfeer. Daarin zijn « dingen ». Een zekere sfeer heet 
ophemels. Welke die is, zullen we later nagaan. 

ONDER DE HEMELINGEN? Nu onderzoeken we nog of in de 5 
teksten van Efeze gelezen kan worden: « onder de hemelingen ». 
We geven weer toe, dat het Griekse « en » in het meervoud kan 
betekenen: « onder », « te midden van ». De vraag is of het dit in 
Efeze ook betekent. Het best is nu in al deze 5 teksten de gegeven
vertaling in te lezen. 

Ef. 1:3..., Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening
onder de hemelingen, in Christus ». 

Dit schijnt te kunnen, maar dan moeten we aannemen, dat 
Christus ook gezet is te midden van de hemelingen. 

Ef. 1:20 « ...en heeft Hem (Christus) gezet in (Grondtekst) Zijn
Rechterhand onder de hemelingen ». 

Hierbij zullen we moeten aannemen dat er nog andere 
hemelingen ook aan Gods Rechterhand zitten. Anders kan 
Christus niet te midden van die gezet worden. Gelooft de heer 
Knoch dit? Dan komt hij in strijd met vs. 21: « verre boven (Gr.: 
over boven; de heer Knoch zet: op boven) alle overheid en macht 
en kracht en heerschappij... » 

Wat op boven iets is, is er niet te midden van of in het midden 
van. Van de cherubs staat, dat ze over boven of op boven de ark 
waren, Heb. 9:5. Ze stonden dus niet in het midden van de ark, 
waren er niet in maar op boven, d.i. op en er tevens boven. De 
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verklaring van de heer Knoch met het :« onder de hemelingen » 
d.i. « te midden van » gaat hier dus niet op. 

Ef. 2:6 « ... en heeft ons mede opgewekt en mede gezet onder de 
hemelingen in Christus ». 

Waar Christus gezet is boven of op boven alle overheid en 
macht en gezet is in Gods Rechterhand, waar niemand anders 
zetelt dan God Zelf, kan « en tois epouraniois » niet betekenen « 
te midden van de hemelingen ». Het Lichaam wordt niet gezet te 
midden van hemelingen, maar met Christus in Gods Rechterhand. 
De Schrift leert nergens dat er reeds hemelingen aan (in) Gods 
Rechterhand waren voor Christus daar gezet werd. Heb. 1:1 vraagt
tot wie der engelen God ooit gezegd heeft: zit in (Grondtekst) 
Mijn Rechterhand. Engelen kunnen die hemelingen dus niet zijn.
Ook geen overheden, machten, krachten en heerschappijen, want 
Christus is daar boven. Wie zijn het dan? Wij kunnen er geen
antwoord op geven. Wij hopen dat de heer Knoch dit doen wil. 

Ef. 3:10; ...opdat nu door de gemeente bekend gemaakt worde 
aan de overheden en machten onder de hemelingen de veelvuldige
wijsheid Gods ». 

Moet Gods wijsheid bekend gemaakt worden aan overheden en 
machten die al aan Gods Rechterhand zitten? Weten zij deze nog
niet? En toch gezet in Zijn Rechterhand? Het is wel raadselachtig:
Wezens gezet in Gods Rechterhand, d.i. op de hoogste en 
machtigste plaats der eere, die nu nog door de Gemeente, die te 
midden van hen gezet wordt, onderwezen moeten worden. 

Ef. 6 : 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 onder de hemelingen ». 
Uit de mening van de heer Knoch volgt, dat er hemelingen in 
Gods Rechterhand zittent. Anders kon Christus niet te midden van 
hen gezet worden. Welnu, onder die hemelingen die daar aan 
Gods Rechterhand zetelen, zijn o.a. geestelijke boosheden. In de 
plaats waar Gods vlekkeloze heiligheid zich het meest openbaart, 
zijn geestelijke duisterlingen. Gelooft de heer Knoch dit? 

We willen er niets meer bijvoegen. Ieder die nadenkt, zal 
moeten konkluderen: zo kan de zaak niet liggen. Er kunnen voor 
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Christus geen hemelingen aan Gods Rechterhand zitten. Als 
Christus te midden van hen geplaatst was, zouden ze er immers 
ook zetelen. Maar Christus is op boven hen geplaatst, dus zij
zetelen er niet, want Petrus zegt, dat de engelen en machten en 
krachten Hem ondergeordend zijn, 1 Petr. 3:22 grondtekst. Maar 
dan kan het Lichaam ook niet te midden van hen geplaatst zijn.
Want dit is met Christus aan Gods Rechterhand gezet. De machten 
en krachten zijn dus ook aan dat Lichaam onderworpen. Zo blijkt
dal de hele leer van de heer Knoch berust op vluchtigheid.
Menende dat « sun » « vereenigd » betekent, geeft hij een geheel
verkeerde inzet. Daarop voortbouwend komt hij tot een schijnbaar
goed sluitend geheel. Maar als men onderzoekt of dit nu met een « 
logische godsdienst » (Rom. 12:1) overeenkomt, dan brokkelt dat 
geheel niet alleen af, maar valt het zelfs ineen. 
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VI.

IN- EN OMBOUW OF NIEUWBOUW? 

In het voorafgaande hebben we gezien, dat de vertaling van de 
heer Knoch, « onder de hemelingen » ook al niet houdbaar i4. 
Evenmin als zijn visie over het Lichaam. We zullen nu nog een 
punt nagaan, n.l. de « uitlegging van de heer Knoch van het slot 
vanJ Ef. 3:6: « door het evangelie waarvan ik een dienaar 
geworden ben ». We zullen eerst weer van de heer Knoch een en 
ander citeren. 
DE OMBOUW VAN DE HEER KNOCH. Daar ons bijzonder meegedeeld wordt,
dat het verenigd deelgenootschap komt door het evangelie dat Paulus gepredikt
had, is het van het allergrootste belang, dat we dit een plaats inruimen in de
bedeling der verborgenheid. Het duurt in kracht voort. De belofte die het bracht 
wordt niet teniet gedaan maar beslist opgenomen in deze bedeling der
verborgenheid.

Paulus' vroegere bekendmakingen, ons aangeboden in zijn Brieven van
inleiding en belofte, kunnen samengevat worden in drie woorden :
Rechtvaardiging, Verzoening en Heerlijkheid. Alle drie vormen ze het onderwerp
van Romeinen en de daarbij behorende Brieven aan Corinthe en Galate. De
Thessalonicenser brief voert ons ook in de toekomstige heerlijkheid in verband
met de komst des Heeren. De openbaring der verborgenheid sluit niet in een
terugneming van deze grote leerstukken, maar ze neemt ze in zich op, verbreedt
ze, verheerlijkt ze. Daar ze alle gegeven werden aan Paulus na zijn afzondering
van de andere (apostelen) en ter voorbereiding waren voor de bedeling der
verborgenheid, die weldra geopenbaard zou worden, worden zij er in opgenomen.

Rechtvaardiging.
De grootse leer der rechtvaardiging wordt niet herhaald in Efeze, eerder wordt ze
erkend.

Filippensen, de bij Efeze behorende brief, die geschreven is om de wandel van
hen die in het licht der verborgenheid komen te corrigeren, zet duidelijk onze
verhouding tot de rechtvaardiging uiteen. Daarin grijpt Paulus begerig naar deze
genade. Hij had er naar gejaagd de rechtvaardigheid onder de wet te bereiken.
Maar nu is het: « Maar hetgeen me gewin was, wat heb ik om Christus wil schade
geacht. Ja gewis, ik acht ook alle dingen schade om de uitnemendheid der kennis
van Christus Jezus mijn Heer »... Hier vinden we de bejaarde apostel die
ongetwijfeld de verborgenheid begreep als geen onzer ooit deed of kan doen,
rusten op het stevige fundament der rechtvaardiging door het geloof. Dit is niet
alleen niet in strijd met de laatste openbaring maar er in algehele
overeenstemming mede. Ze geeft de eenige basis waarop deze kan gebouwd
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worden.
De Verzoening. 

Romeinen spreekt over de grote waarheid, dat Gods houding t.o.v. de volken
veranderd is toen Israël weigerde Zijn zegeningen tot deze uit te dragen. God is
verzoend met de gehele menschheid. Zij die dat aannemen, zijn verzoend. (Rom.
5.) 2 Corinthe handelt over de bediening der verzoening (2 Cor. 5:18-20). Het is
ons punt van contact met de wereld want onze voeten moeten geschoeid zijn met
de bereidheid van het evangelie des vredes. (Ef. 6:15). Ze is ook een
verborgenheid, « de verborgenheid des evangelies » (Rom. 16:25). De Colossen 
hadden ze aanvaard en waren volkomen verzoend (Col. 1:20). 

In Efeze wordt deze waarheid verbreed om ze in overeenstemming te brengen
met de verborgenheid. Zij die nabij zijn (de Joden) en die die verre waren (de
heidenen) zijn ten volle in één lichaam met God verzoend (2:16). Aan beide
predikt Hij « het evangelie des vredes ». Zelfs de Israëliet had geen toegang tot de 
binnenste afdelingen van het heiligdom en kon het tempelgebouw niet
binnentreden. Alleen de hogepriester kon het heilige der heiligen binnengaan. Zo
heeft dit evangelie des vredes, deze verzoening, nu even goed een boodschap voor
hen als voor de volken. Beide komen nabij, in de geest, in de tegenwoordigheid
des Vaders. 

Toekomstige Heerlijkheid. 
Het was de Besnijdenis die eerst op Christus vertrouwde, niet de volken. En

van deze was Paulus onder de laatsten, niet de eersten. Maar hij en de volken
verwachtten de wederkomst van Christus voor Zijn komst op aarde. Zij hadden
een voorhoop. Deze wordt geopenbaard in Thessalonica. 

Maar zij tot wie Paulus met zijn evangelie gegaan was, verwachtten niet dat zij
wachten moesten tot Messias in heerlijkheid op de Olijfberg zou komen. Paulus
had hun gezegd door het woord des Heeren, dat zij tot Hem vergaderd zouden 
worden (2 Thess. 2:1) als Hij tegenwoordig zal zijn in de lucht voor Zijn toorn op
aarde treft (1 Thess. 4:15, 18; 5:9). Dat het is « door het woord des Heeren » 
bewijst, dat het een van die waarheden was die hem konden doen spreken van « 
mijn evangelie » en zo wordt dit ingeschakeld in het derde punt van de
verborgenheid. Dit was ongetwijfeld een « belofte in Christus Jezus door het
evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben » (Ef. 3:6, 7). 

De volken zijn nu verenigde deelgenoten van deze belofte (Ef. 3:6). Maar
waren zij geen verenigde deelgenoten toen Thessalonicensen werd geschreven?
De sleutel ligt in de gebruikte titel. Het is de komst des Heeren (niet Christus).
Petrus maakt deze onderscheiding als hij tot Cornelius spreekt. « Dit is het woord
dat Hij gezonden heeft den kinderen (zonen) Israëls, verkondigend vrede door
Jezus Christus; deze is een Heere van allen ». (Hand. 11:36): Hier vinden we de 
volken met Hem verbonden als Heer zoals zij in de profetiën verbonden zijn met
Adonai (St. V.: Heere) en niet met Jehovah (St. V.: HEERE). Zo vonden we, dat
Messias of Christus verbonden is met Israël. In die tijd waren de volken, in het
vlees, « zonder Christus ». (Ef. 2:12). 

Deze lagere plaats van zegening innemende, wordt in de Thessalonicensen
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Aldus de heer Knoch in U.R. van Maart 1927 dl XVIII nr 2. We 
willen ook hier de dingen eens nader bezien en zullen de drie 
genoemde punten achtereenvolgens nagaan. 

RECHTVAARDIGING. De heer Knoch moet toestemmen dat 
Efeze de leer der rechtvaardiging niet herhaalt maar ze erkent. Hij
beroept zich op Filippensen om te leren dat Paulus rust op het 
stevige fundament van de rechtvaardiging door het geloof. We 
geven beide gaarne toe. Maar de vraag is of Paulus in Fil. 3 nog
niet wat diepers t.o.v. de rechtvaardiging leert. Als de heer Knoch 
meent dat dit niet het geval is, dan moeten we b.v. Abraham ook
tot de verborgenheid rekenen, want zijn geloof is gerekend tot 
rechtvaardigheid des geloofs. (Rom. 3:9-11). Wij voor ons menen, 
dat er echter meer is dan de rechtvaardiging des geloofs. In Galate 
3:9 schreef Paulus: « Zo dan die uit het geloof zijn, worden 
gezegend met den gelovigen Abraham ». Abrahams geloof nu 
geeft een zekere rechtvaardigheid, dat is een beantwoorden aan 
Gods maatstaf voorzover Hij deze gegeven had. In Filippensen 
spreekt Paulus niet over het geloof Abrahams (Rom. 4:16) maar
over dat van Christus. Hij wenst een rechtvaardigheid die uit God
is door het geloof (3:9). Dit geloof is het geloof van Christus... En 
dit geloof reikt verder dan dat van Abraham. Niet alleen wat kracht 
en intensiteit betreft maar ook wat omvang aangaat. Afgezien van 
het feit dat Abrahams geloof soms zwak was en dat van Christus 
onwrikbaar heeft stand gehouden, overtrof Christus geloof dat van 
Abraham in omvang. Abraham kon niet geloven wat Christus 
geloofde omdat aan Abraham niet alles geopenbaard is en ook niet 
kon worden. De hoogste belofte die Abraham kreeg was, dat hij
een erfgenaam der wereld zou zijn (Rom. 4:13). Aan Christus is 

gesproken van de komst des Heeren in de lucht (niet: in de hemel). 1 Cor. 15
voegt wat aan onze kennis aangaande deze gebeurtenis toe. Het wijdt ons in de
verborgenheid der opstanding. Daarin wordt ons geleerd dat onze lichamen niet
alleen opgewekt zullen worden maar veranderd, veranderd tot een hemels
lichaam. Waartoe? Filippensen geeft het antwoord: « Ons burgerschap (St. V.: 
wandel) behoort (St. V.: is) in de hemelen uit hetwelk we ook den Zaligmaker
verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus Die het lichaam onzer
vernedering veranderen zal opdat het gelijkvormig worde aan het lichaam Zijner
heerlijkheid... » Opstanding, verandering, hemelvaart, gelijkvormigmaking,
heerlijkheid.
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voorzegd, dat Hij zou zitten in Gods Rechterhand. Waar de heer 
Knoch nu zegt, dat de leer der rechtvaardiging door het geloof in 
de verborgenheid opgenomen is, ontgaat hem het verschil tussen 
een en ander. Paulus wil in Filippensen de rechtvaardigheid die 
door het geloof van Christus is, maar spreekt in Romeinen over 
het uit het geloof Abrahams zijn. Waar dit dingen zijn die 
verschillen, reikt Filippensen verder. De heer Knoch kan dus niet 
zonder meer de leer der rechtvaardiging door het geloof in de 
Verborgenheid opnemen. Want deze leer is geen inbouw maar 
slechts basis. Zelf geeft hij dat toe. Hij zegt dat ze basis is. Maar 
iets dat basis is, is daarom nog geen opbouw. Een tweede 
verdieping rust op de eerste verdieping maar is er daarom nog
geen inbouw of ombouw van. Paulus begeert in Filippensen iets 
anders dan het zijn uit het geloof Abrahams. Hij wenst Christus' 
geloofsgerechtigheid. En die is meer dan Abrahams' 
rechtvaardiging die uit het geloof is. 

Het zijn uit het geloof Abrahams maakt tot Abrahams zaad (Gal. 
3:7, 29). Zij worden gezegend met de gelovige Abraham, 3:8. In 
Efeze gaat het over iets anders: gezegend te worden in Christus. 
Hierdoor is ,een diepere rechtvaardiging nodig. Deze wordt maar 
niet verkregen door blote inbouw van de rechtvaardiging door het 
geloof in Efeze, maar door het geloof van Christus. Daarom is er 
ook hier verschil. Geloven in de Heere en rechtvaardiging door 
Christus' geloof zijn nog niet gelijk. 

VERZOENING. Ook wat de heer Knoch zegt t.o.v. de verzoening
achten we niet juist. Hij zegt, dat Gods houding t.o.v. de volken 
veranderd is toen Israël weigerde Zijn zegeningen te dragen. Dus 
eerst in de Handelingentijd veranderde Gods houding. Maar 2 Cor 
5:24 en 21 leert wat anders. 

« Want God was in Christus de wereld met Zichzelven 
verzoenende, hun misdaden (Sh.V. zonden) hun niet 
toerekenende... » 

« Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 
gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem 
».

Nu is Christus tot zonde gemaakt aan het kruis. Vandaar de 
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Godverlating. Reeds toen, en niet eerst in Handelingen, was God
de wereld met Zichzelven verzoenende. In Handelingen komt daar
de uitwerking van, de bediening der verzoening: « ...en heeft het 
woord der bediening in ons gelegd ». De verzoening was reeds 
geschied. Aan het kruis. In Handelingen kwam de bediening er
van.

De verzoening was in Christus. De heer Knoch zegt, dat Christus 
slechts verbonden is met Israël. Maar 2 Cor. 5:19 zegt dat God in 
Christus de wereld met Zichzelven verzoende. Dus wat dan met 's 
heeren Knochs visie dat Christus alleen voor Israël is? Is ze niet 
door en door oppervlakkig? 

Er is nog iets waarin de heer Knoch faalt. Hij zegt, dat zij die de 
verzoening aannemen ten volle verzoend zijn. Ook hier haalt hij
weer dingen door elkaar heen. Om dit te zien moeten we eerst de 
grondtekst nagaan. 

In het N.T. worden in het Grieks drie woorden gebruikt die de 
St. V. alle door « verzoenen » vertaalt. Het zijn diallassomai,
katallassomai en apokatallassoo.

1. Diallassoomai komt voor in Mt. 5:24: « ga henen en verzoen u 
eerst met uw broeder ». 

Diallassomai is gevormd van allassoo — dit betekent « 
veranderen » of « wisselen » en « dia », d.i. « door ». De 
voorstelling is ontleend aan het beeld van wisselaars die door
ruilen of bijpassen hun rekening vereffenen en door middel van 
veranderen, wisselen de zaken afdoen. Figuurlijk: verzoenen, d.i. 
een verandering van de verstoorde rechtsverhouding en dat waar
aan beide zijden schuld is. Dat blijkt uit Mt. 5:23 « ...en aldaar
gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft ». Beiden 
hebben dit laten zitten en niet opgelost. De schuld moet onderling
vereffend worden, daarom is het een door-verandering, een die 
beide partijen betreft, evenals een middellijn door twee punten 
gaat.

2. Katallassoo is gevormd van « kata » d.i. « neer », en « 
aliassoo », d.i. « veranderen ». Het geeft aan, dat de verandering,
de verzoening van de niet schuldige partij uitgaat, dat de rechten 
van één partij geschonden zijn. Hier is geen misverstand of schuld
aan beide kanten, de eene partij heeft gelijk. Wil die nu de 

239



scheiding die er ontstaan is opheffen dan is er een neer-verzoenen, 
een katallassoo. 

De teksten waarin dit woord voorkomt zijn 1 Cor. 7:11; 2 Cor 
5:18, 19, 20 en Rom. 5:10. 

1 Cor. 7:11 « ...En indien zij (de vrouw) ook scheidt dat zij
ongetrouwd blijve of zich met den man verzoene en dat de man de 
vrouw niet verlate ». 

Het betreft hier de vrouw die scheidt omdat haar man haar 
moedwillig verlaten heeft. Dat volgt uit het slot van het vers: 
« ...en dat de man de vrouw niet verlate ». Zij gaf geen aanleiding,
hij werd ontrouw. Hij schond het huwelijksrecht. Daarom is de 
verzoening als zij daartoe overgaat een « neer-verzoening ». Zij
doet afstand van haar recht en verzoent zich. 

In 2 Cor. 5:18 en 19 gaat het over de reeds boven geciteerde
verzen. God heeft Zichzelven verzoend met de wereld. God, de 
beledigde Partij, heeft Zijn verhouding tot de wereld gewijzigd.
Hij is in een nieuwe verhouding getreden, die van vrede. Daartoe 
heeft Hij Christus tot zonde gemaakt. God is niet meer tegen de 
mens. Wet is de mens nog tegen Hem. Maar dit moet hij nu ook 
opgeven. Daarom bidt God, door Zijn dienaars: « Laat u met God 
verzoenen », vs. 20. Treed nu in die vredesverhouding, laat uw 
vijandschap tegen God varen. Gij zelf behoeft die vijandschap niet 
op te heffen, God heeft dit reeds gedaan. Van Zijn kant is de 
scheiding weggenomen. Zijn grote liefde was hiervan de drijfveer.
Hij heeft die doen blijken door Zich met ons te verzoenen toen wij
nog vijanden waren, Rom. 5:1. Hij deed dit door de dood Zijns
Zoons. Christus stierf voor de zondaren en Zijn dood was het 
middel tot verzoening. In Hem rekende God af met het oude 
mensdom. Hij kon nu een nieuwe verhouding scheppen en laat de 
mens bidden om zich in het nieuwe mensdom te laten 
overbrengen.

Dat is het: zich met God laten verzoenen. Leert de Schrift nu, 
dat dat is het apokatallassoo, het zich ten volle laten verzoenen? 
Neen. Dat leert de heer Knoch wel, maar de Schrift noemt dit nog
een verzoend worden, een passief katallassoo. Als de heer Knoch 
dus wijst op de Colossers die de verzoening aanvaard hebben en 
dit wil bewijzen met Col. 1:21 waar apokatallassoo staat, dan stelt 
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hij zich niet op Schriftstandpunt maar grijpt te ver. Het zich-laten-
verzoenen van 2 Cor. 5:20 heet geen apokatallassoo. Dat is nog
iets anders. 

De heer Knoch zegt wel dat de waarheid der verzoening in 
Efeze verbreed wordt om ze in overeenstemming te brengen met 
de Verborgenheid. We geloven dat die « verbreding » echter iets 
geheel nieuws brengt. Ook hier is geen ombouw maar nieuwbouw.

3. Apokatallassoo. Dit woord vinden we alleen in Ef. 2:16 en 
Col. 1:20 en 21. Het is samengesteld uit « apo », dat « af » 
betekent en « katallassoo » dat we reeds bespraken. Door het 
katallassoo treedt men in in de door God geboden verzoening.
God wil nog meer doen: Hij wil een nog hogere verhouding
scheppen door de reeds herstelde band aan Hem te doen overgaan
in een vrede-verhouding als nog nimmer gekend was. Burgers van 
een land die met elkaar twisten, kunnen zich met elkaar verzoenen 
en voortaan als vreedzame burgers leven. Maar een verloren zoon 
die tot het vaderhuis wederkeert en daar nog hogere rechten 
verkrijgt dan hij eerst al had, is voorbeeld van een af-verzoening. 

Voor het woord apokatallassoo hebben we geen goed
Nederlands woord dat het, kan weergeven. Het is sterker dan « 
verzoenen ». Het drukt iets hogers uit dan « katallassoo ». Christus 
zal alle dingen verzoenen tot Zichzelf, Col. 1:20. Dit zal zijn door 
alle dingen onder Hem als Hoofd samen te brengen, (Ef. 1:10). Hij
heeft Jood en Heiden in een Lichaam verzoend, Ef. 2:16. Hij heeft 
die niet, zoals de heer Knoch wil, verenigd », d.i. op een lijn
gesteld, Hij heeft ze « verzoend », ten volle verzoend en er iets 
hogers uit gevormd, iets dat er nog niet was. Dat Hij ze niet « 
verenigd » heeft, blijkt uit de toevoeging: « met God ». Ef. 2:16 
weerspreekt 's heeren Knochs visie op 3:6. Jood en Heiden zijn
niet « verenigd » met elkaar, maar af-verzoend « met God ». Dit 
bewijst mede, dat het Efezerlichaam nog niet bestond. In Corinthe 
waren Jood en Griek reeds in een Lichaam. In Efeze ontstaat wat 
nieuws. Jood en Heiden worden in één Lichaam met God af-
verzoend.

Voor deze af-verzoening legt het bloed des Kruises de basis, 
Col. 1:20, 21. De verzoening is door Christus' dood, Rom. 5:10, 
de af-verzoening door het bloed, d.i. toegepaste, uitgewerkte dood. 
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Ook zo blijkt, dat er verschil is. 

TOEKOMSTIGE HEERLIJKHEID. We komen nu aan het derde 
punt: de toekomstige heerlijkheid. Ook hierin kunnen we met de 
heer Knoch niet meegaan. Als we aan de positieve uiteenzetting
komen, zullen we nader onze visie ontvouwen. We zijn thans nog
bezig met de negatieve: het wijzen op de fouten van de heer 
Knoch.

Volgens de heer Knoch heeft de Besnijdenis een Messias of 
Christus, de Voorhuid een Heer. Om de Voorhuid ook te 
betrekken in de opname, heeft Paulus in 1 Thess. 4 niet 
geschreven, dat Christus weldra zal komen maar: « de Heere » 
want de volken waren naar het vlees « zonder Christus ». 't Is wel 
een eigenaardige opvatting. Is ze juist? Laat ons een onderzoek 
instellen.

In Paulus' Brieven wordt de naam van Christus meer dan eens in 
verband met de Heidenen genoemd. « Is Christus gedeeld », 
vraagt hij aan de Corinthiërs? » 1 Cor. 1:13. Hij predikt Christus, 
de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid, 1:23. Dus 
niet,: de Joden Christus en de Grieken de Heere. « Maar beiden 
die geroepen zijn, Joden en Grieken, prediken wij Christus, de 
kracht Gods en de wijsheid Gods », vs. 24. We zouden willen 
vragen: Is er nog meer bewijs van node. Laat ons echter nog
verder gaan. 

De Galatiërs, overwegend Heidenen (zie Hand. 13:46, 14:1-18, 
27) werden geroepen in de genade van Christus (niet: des Heeren), 
Gal. 1:6. Paulus was Christus' (niet: des Heeren) apostel voor de 
Thessalonicenzen, 1 Thess. 2:6. Hij sprak « in Christus », 2 Cor. 
2:17. De Gemeente Gods was in Christus Jezus, 1 Cor. 1:2. En als 
men dan hier nog Joden en Grieken wil onderscheiden, dan is het 
nog: « beide hun en onze Heere ». Zo vervalt 's heeren Knochs 
stelling alsof in 1 Thess « Heere » gebruikt wordt omdat hier de 
Heidenen mede de opname beloofd wordt. 

Het gaat hier om wat anders. Paulus spreekt in deze Brief meer 
dan eens over de toekomst van Christus (2:19, 3:13) En nu weer in 
4:15. Om nu aan te geven, dat dit geen aparte komst is om de 
Gemeente zoals men leert op te nemen, noemt Hij de komende 
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Christus « Heere » Hem hiermee voorstellende als komende voor 
de wereld. De Heere zal uitgaan van Zijn plaats, Mich. 1:3. De 
Heere zal uittrekken ...en Zijn voeten zullen te dien dage staan op 
de Olijfberg, Zach. 14:3, 4. De Heere zal ...nederdalen, 1 Thess. 
4:16. Tussen deze teksten is in wezen geen verschil. Ze zeggen
alle, dat de O.T. vormelijke Jehovah, Die de Christus is van het 
N.T., wederkomt voor Israënl en de wereld. Indien het een aparte 
opname « der » Gemeente was, zou Paulus een andere titel 
gebruikt hebben en gezet: « Christus » of « Christus Jezus » of de 
« Heere Jezus Christus ». Nu zegt hij alleen: « de Heere ». 

De heer Knoch en anderen met hem maken ook van « het 
geroep »,« de stem des archangels » en « de bazuin Gods » 
openbaringen van de wijze waarop Christus zal verschijnen. Ze 
willen die in het geheel niet zien als begeleidende
omstandigheden. Wie echter 1 en 2 Thess. onbevooroordeld 
naleest, zal zien, dat de opname plaats heeft uit de toekomende 
toorn (grondtekst 1 Thess. 1:10), dat Christus komt met Zijn
heiligen, dus niet alleen, zoals zij willen (3:13), dat de dag des 
Heeren komt als een dief, maar dat hij de Thessalonicensen niet 
zal bevangen, d.i. overkomen, als een dief, waaruit volgt, dat zij
hem (grotendeels) mee zullen maken (5:1-4), dat er alleen 
verkwikking is, niet door een opname vóór de verdrukking, maar 
« in de openbaring des Heeren Jezus van den hemel met de 
engelen Zijner kracht », 2 Thess. 1:7 en dat Hij dan met vuur 
wrake doet, vs. 8. Wat blijft er zo toch over van al die 
denkbeelden dat « de » Gemeente opgenomen wordt vóór de grote
verdrukking? Toch zeker niets. Welnu, omdat Christus dan komt 
èn voor Israël èn ook voor de wereld en wel als de O.T. HEERE, 
daarom noemt de apostel Hem in 1 Thess 4 Heere. Als een 
eerewacht gaat een groep Hem tegemoet en haalt Hem als 't ware 
in.

Als de heer Knoch zegt: 't is met het oog op de Heidengelovigen
dat Paulus Hem hier Heere noemt, waarom zegt Paulus dan, dat « 
wij », d.i. volgens hem zeker de Joodse groep, altijd bij de « Heere 
» zullen wezen. Waarom spreekt hij dan niet van « bij Christus ». 
En als de heer Knoch hierop zou antwoorden: met die « wij » 
bedoelt Paulus niet de Joden-gelovigen alleen maar de gehele
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groep die zich rondom hem schaart, dan mogen we zeker wei 
vragen, waarom hij Efeze niet net zo leest. Laat hij daar de « wij's
» ook zo zien en in de « gij's » zien zij die nog die nieuwe 
boodschap moeten ontvangen en horen. 

En ten slotte nog dit. Paulus spreekt in 1 Cor. 15:23 van « 
Christus in Zijn toekomst », in 1 Thess 2:19 van « onze Heere 
Jezus in Zijn toekomst », in 3:13 van « in de toekomst onzes Hee-
ren Jezus », in 4:15 van: « de toekomst des Heeren », in 5:23 van: 
« in de toekomst onzes Heeren Jezus Christus », in 2 Thess. 2:1 
van: « door de toekomst onzes Heeren Jezus Christus » in 2:8 van: 
« door de verschijning Zijner toekomst ». Is dit een andere 
toekomst dan « de toekomst onzes Heeren Jezus Christus » 
waarvan 2 Petr. 1:16 spreekt of « Zijn toekomst » van 1 Joh. 2:28 
en 2 Petr. 3:4 of « de toekomst des Heeren » van Jak. 5:7 en 8. 

Men lette vóóral eens op 1 Thess. 4:15 en Jak. 5:7 en 8. In beide 
staan precies dezelfde woorden: « de toekomst des Heeren ». Nu is 
Jakobus een dienstknecht Gods voor de Besnijdenis. Dus voor 
Israël. Israël als volk heeft geen opname. Dat zal de heer Knoch 
direkt toegeven. Maar nu spreken èn Paulus èn Jakobus beiden 
over « de toekomst des Heeren ». We staan hier dan voor een 
eigenaardig geval. Men zie: 

Paulus schrijft: toekomst des Heeren omdat de Heidengelovigen
ook opgenomen worden zegt de heer Knoch. Jakobus zet: 
toekomst des Heeren omdat...? Voor HeidengeIovigen is dit niet 
want hij schrijft aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn
(Jak. 1:1). Maar de Joden hebben alleen met Christus te maken en 
niet met de Heere, zegt de heer Knoch. Toch zet Jakobus: 
toekomst des Heeren. We mogen hier zeker wel vragen hoe dit zit.

En tevens nog wat. De heer Knoch zegt: De toekomst des 
Heeren voor de Thessalonicensen is ter opname van « de » 
Gemeente. Jakobus leert geen opname. Nochtans leert hij ook te 
wachten op de toekomst des Heeren. Zijn er nu twee geheel
verschillende toekomsten des Heeren? Of zijn ze dezelfde? En 
Paulus èn Jakobus zeggen de toekomst des Heeren. Dus iets zeer 
bepaalds. Waarom zijn dit twee verschillende toekomsten. Indien 
het dezelfde toekomst is, dan is er geen opname voor de grote
verdrukking en valt de stelling van de heer Knoch. Indien er wel 
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verschil is, waarom gebruikt de Schrift dan dezelfde woorden en 
wijst ze in beide gevallen op iets dat hetzelfde lijkt. (En voor ons 
ook is). 

« De » Gemeente die volgens de heer Knoch het Lichaam van 
Christus is, wordt voor ons en ook voor hem, niet opgenomen 
voor de toekomst des Heeren. Hij ziet in deze toekomst des 
Heeren echter onderscheiden van de toekomst des Heeren die 
Jakobus op het oog heeft. Toch is hij de man die leert, dat men om 
zijn geloof uit te spreken de woorden der Schrift moet gebruiken.
Druk uw geloof uit in de woorden der Schrift, is een van zijn
grondstellingen. Welnu, we geloven in de toekomst des Heeren 
volgens Paulus en volgens Jakobus. Alleen, we kunnen niet zien, 
dat dit twee toekomsten zijn. Dus schijnt het uitdrukken van het 
geloof in woorden der Schrift niet afdoende te zijn. Waar nu 
volgens de woorden der Schrift de toekomst des Heeren van 1 
Thess. 4 dezelfde toekomst des Heeren is van Jak. 5:7 en 8, 
geloven, we niet aan een opname vlak voor die toekomst des 
Heeren. En eerst dan heeft de verandering en levendmaking plaats 
van 1 Cor. 15. Toch geloven we, dat Fil. 3 vervuld wordt vóór die 
toekomst. Waartoe leidt dit? Tot dit: Twee groepen te zien. 1 
Thess. 4 en 1 Cor 15 is voor de een, Fil. 3 voor de ander. De heer 
Knoch wil geen twee groepen en gaat daarom ombouwen. Wij
geloven dat we alleen tot oplossing kunnen komen door in Efeze-
Fil. het bestek te zien van een gehele nieuw-bouw. M.a.w.: de 
bedeling der verborgenheid opent een geheel nieuwe hoop en 
nieuwe heerlijkheid en bouwt het oude niet om. 

DE VERANDERING IN I COR. 15 EN FIL. 3. De heer Knoch 
laat de verandering van het lichaam, in 1 Cor. 15:51 overgaan in 
die van Fi1. 3:21. Ook hierin bouwt hij om. We willen ook deze 
ombouw eens bezien. 

In 1 Cor. 15:51, 52 staat in het Grieks het woord « aliassoo ». 
De betekenis is: in iets anders doen overgaan. Zie Heb. 1:12, 
Hand. 6:14, Rom. 1:23, Gal. 4:20. In 1 Cor. 15 gaat het 
verderfelijke en sterfelijke lichaam over in een onverderfelijk en 
onsterfelijk. De doden worden eerst opgewekt, de levenden 
behoeven dit niet, maar aan hen geschiedt toch iets: ze worden 
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veranderd. Die verandering is levendmaking. Die van Christus 
zijn worden immers levendgemaakt in Zijn toekomst, vs. 23. 

Leert Filippensen 3:21 nu zo ongeveer hetzelfde en geven ze 
slechts een ombouw? Dat kan blijken als we hier het woord « 
veranderen » in het Grieks nagaan. Het lichaam der vernedering
(zo staat er) wordt veranderd. Hier staat niet: allassoo maar « meta 
schematizo » d.i. een andere gedaante geven, uiterlijk, om-
vormen. In 2 Cor. 11:13, wordt het van de valse apostelen 
gebruikt, in vs. 14 van Satan. De laatste verandert zich in een 
engel des lichts. Het vernederde lichaam nu wordt ook om-
gevormd, er wordt een andere vorm of gedaante aan gegeven en 
zo wordt het aan het lichaam van Christus' heerlijkheid gelijk
gemaakt. Maar er geschiedt meer met de Efezer-groep. Het in 
voorkomen veranderde lichaam wordt ook gelijkvormig gemaakt
aan Christus' lichaam der heerlijkheid. Er staat voor « 
gelijkvormig » niet: « gelijkgedaantig », maar gelijk « comform », 
d.i. geheel overeenkomstig. De omvorming der gedaante gaat
gepaard met een omvorming van het hele lichamelijke bestaan. 
Het lichaam wordt niet alleen eenigermate verheerlijkt maar 
innerlijk heantwoordt het naar al zijn functies en potenties 
(ontwikkelingsmogelijkheden) aan Christus' lichaam der 
heerlijkheid. D.i. aan Christus' lichaam zoals Hij dat nu heeft en 
waarmee Hij in het ontoegankelijk licht woont en in Gods 
Rechterhand zit. Nergens leert Paulus dit dan in de Efezersfeer. 

We geloven niet, dat door de Filippenseropenbaring de 
Corintherverandering in een punt des tijds omgebouwd wordt. We 
geloven beide. D.w.z. we geloven dat zowel het een als het ander 
geschiedt. Maar de Heer Knoch verandert het veranderen van I 
Cor. 15 in een gelijkgedaantig en gelijkvormig maken van Fil. 3. 
Dit kan alleen door het « veranderen » om te bouwen. Dit doen 
wij niet. We laten beide staan en zien twee groepen. De een krijgt
het een, de ander het andere. 
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VII.

WAT IS DE VERBORGENHEID. 

DE VERBORGENHEID VAN CHRISTUS. Het vorige is 
voldoende om de leer van de heer Knoch te leren kennen. We 
menen ook genoegzaam het onschriftuurlijke ervan te hebben 
aangetoond. We zullen er nu toe overgaan om uiteen te zetten wat 
voor ons de Verborgenheid is. Inmiddels is er nog wel 
gelegenheid enkele dingen van 's heeren Knochs visie te 
bespreken en te weerleggen. 

We wezen er reeds op, dat in Ef. 3 sprake is van twee 
verborgenheden: die van Christus en dè Verborgenheid. We gaan
daarover nu nader handelen. 

Paulus zegt in Ef. 3:4: « Waaraan gij, dit lezende, kunt 
bemerken mijn wetenschap in de verborgenheid van Christus ». 
(We wezen er reeds op dat er niet moet staan « deze » maar « de 
» ). Wat is nu de verborgenheid van Christus? We geloven dat 
deze betreft de wijze van Christus' verhoging. Hierover had Paulus 
reeds in Efeze 1 geschreven. Wat hij daar zegt is een machtige
openbaring.

« Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der 
heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in 
Zijn kennis (Gr.: bovenkennis), verlichte ogen uws verstands, 
opdat gij moogt weten ...welke de uitnemende grootheid Zijner
kracht zij... naar de inwerking der sterkte Zijner macht... die Hij
gewrocht heeft (Gr.: heeft doen inwerken) in Christus als Hij Hem 
uit de doden heeft opgewekt en heeft Hem gezet in Zijn
Rechterhand in de overhemelse (sferen), over boven alle overheid 
en macht en kracht en heerschappij, en allen naam die genaamd
wordt, niet alleen in deze aioon maar ook in de toekomende. En 
heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen... » Ef. 3:17-22. 

De verborgenheid van Christus betreft dus twee dingen: de 
opwekking uit de doden en het zetten in Gods Rechterhand. 
Daartoe heeft God de uitnemende grootheid Zijner kracht doen 
inwerken, die geweldige oneindige kracht gelijk die in Zijn macht 
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verborgen lag en heeft Hij door die kracht eerst Christus opgewekt
en daarna, veertig dagen later, andermaal Zijn onmetelijke macht 
uitend in (Zijn alles te bovengaande kracht) Christus in Zijn
Rechterhand gezet. Twee maal heeft Hij deze dus geopenbaard, bij
de opstanding en bij de hemelvaart. 

Alhoewel ook de apostelen van Christus' verhoging hebben 
gesproken en Petrus daarvan schrijft (1 Petr. 3:22), openbaart 
alleen Paulus in Ef. 3 iets van het machtige proces van opstanding
en hemelvaart. Voor beide trappen van verhoging heeft God Zijn
onweerstandelijke kracht doen inwerken. Terecht kan Paulus 
schrijven: « mijn wetenschap in de verborgenheid van Christus ». 

Waar de verborgenheid van Christus zo nauw ingeweven is in 
Ef. 3, moet men dit als een aanwijziging beschouwen van wat dè 
Verborgenheid is. Dè Verborgenheid is niet, dat de Heidenen op 
een lijn gesteld worden met de Joden want in Christus had dit 
onderscheid al lang af gedaan; maar dit: dat de Heidenen 
medebezitverkrijgers en medelichaam en mededeelgenoten zijn
van wat Christus gegeven is. Het gaat immers, volgens vs. 6, over 
Gods belofte in Christus. Dacht men nu, dat God zo'n armelijke
belofte aan Christus geeft, dat te eeniger tijd Jood en Heiden op 
een lijn zouden gesteld worden? Zijn opstanding wiste het verschil 
reeds uit. Immers, niet de Jood, Jezus d.i. de besneden Jezus, is 
opgestaan, maar de nieuwe mens Christus Jezus. Door Zijn
kruisiging werd Hij uit Zijn volk uitgeroeid. Door Zijn opstanding
werd Hij de nieuwe mens. Zijn lichaam werd ontdaan van Zijn
vleeselijke besnijdenis en omgeschapen tot een nieuwe mens, de 
tweede Adam. In de opgestane Christus is noch besnijdnis noch 
voorhuid maar een nieuwe schepping. Hij werd de Eerstgeborene
uit de doden. Gelooft men nu werkelijk dat God aan Christus, Die 
in het opstandingslichaam reeds de besnijdenis zag teniet gedaan,
nog op de wijze van de heer Knoch een belofte moest geven, dat 
Jood en Heiden op een lijn geplaatst zouden worden? 't Is 
ingaande tegen de Schrift. In de nieuwe Mens is noch Jood noch 
Heiden. In Hem is iets veel rijkers: de opstandingsmens, verheven 
boven de aardse krachten, die nog wel een ontwikkelingsgang kan 
doorlopen na Zijn opstanding om tot levendmakende Geest te 
worden maar in beginsel alles wat tot de oude schepping behoort, 
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en daarmee ook de besnijdenis, heeft teniet gedaan. De belofte in 
Christus betreft daarom niet iets t.o.v. Jood en Heiden. Ze gaat
over iets in Hem, te Zijnen opzichte. 't Is een belofte in Hem 
verwezenlijkt. Ze betreft Zijn Persoon. 

DE VERBORGENHEID. En nu komen we tot de kern der zaak. 
Wat is nu in wezen de Verborgenheid. Ze is deze, dat Jood en 
Heiden deel kunnen verkrijgen aan die belofte in Christus. Zij die 
daartoe bestemd zijn, vormen een groep die medelichaam heet en 
die mede het door Christus verworvene verkrijgen. Dit mede-
lichaam is geen verenigd lichaam zoals we zagen, maar een samen 
lichaam, d.i. een behoren tot dezelfde orde waarvan Christus het 
Hoofd is, d.i. de Eerste, de Voorganger. 

Paulus heeft hier op reeds gewezen. Ef. 1 kan in dezelfde verzen 
die we citeerden en waaruit we iets weglieten om de verborgenheid
van Christus naar voren te doen komen, de verborgenheid
aanwijzen. Wij verklaren Ef. 3 met Ef. 1 en met geen wijdlopige
beschouwingen die van de Schrift afvoeren of die op zij zetten. 
Wat zegt Paulus nu in Ef. 1 tot die mededeelgenoten: 

« Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in den Heere 
Jezus dat onder u is en de liefde tot alle heiligen, houd niet op voor
u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van 
onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den 
Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn (boven) kennis, 
(namelijk) verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten 
welke de hoop zij van Zijn roeping en welke de rijkdom zij der
heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen en welke de uitnemende 
grootheid Zijner kracht zij aan ons die geloven. naar de (in) 
werking der sterkte Zijner macht die Hij gewrocht heeft (heeft 
doen inwerken) in Christus als Hij Hem uit de doden heeft 
opgewekt en heeft Hem gezet in Zijn Rechterhand. » Ef. 3:15-20. 

Dè Verborgenheid is deze, dat dezelfde geweldig grote kracht 
die God in Christus heeft doen inwerken, ook eens zal inwerken in 
de gelovigen, die Hij daartoe roept. Paulus bidt er om, dat Zijn
lezers de Geest der openbaring mogen ontvangen en dat hun ogen
verlicht mogen worden om dat te weten. Gods roeping daartoe en 
de hoop daarop geeft hun mededeelgenootschap in Christus' 
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belofte, de eenheid der geroepenen, « de heiligen », vormt het 
medelichaam, de rijkdom Zijner erfenis geeft het mede-erfdeel. In 
Ef. 1 liggen dus de drie dingen van Ef. 3 reeds besloten. 

De heer Knoch leert een vóóropstanding voor Christus 
wederkomst ten gericht in de dag des Heeren. De Schrift leert een 
opstanding en een zetten aan Gods Rechterhand naar de wijze van 
Christus. Evenmin als Christus nu nog in de dood ligt, blijven de 
mededeelgenoten in Zijn belofte daarin eeuwen liggen. En 
evenmin als Hij op aarde bleef, blijven Zijn medebezitverkrijgers
dat: Gods geweldige kracht zet hen mede in Zijn Rechterhand. En 
daar vormen ze met elkaar het Mede-Lichaam waarvan Christus 
het Hoofd is. 

CHRISTUS HET HOOFD. In hfdst. 1 reeds zagen we hoe de heer 
Knoch over Christus' Hoofdschap over het Lichaam denkt. Hij
meent dat Christus nog eens figuurlijk hoofd is van een figuurlijk
Lichaam dat reeds figuurlijke delen van het hoofd bezit. We zagen
ook reeds dat zijn redenering voor ons noch logisch noch 
schriftuurlijk is, t.o.v. het beeld dat hij geeft: de man is het hoofd 
der vrouw; toch heeft de vrouw een eigen hoofd. We hebben dat 
reeds eerder weerlegd. Nu willen we aangeven, hoe wij Christus' 
Hoofd-schap zien. 

« En heeft alle dingen Zijn (Christus') voeten onderworpen en 
heeft Hem tot een Hoofd boven alle dingen gegeven voor de 
gemeente die Zijn Lichaam is, de vervulling Desgenen Die alles in 
allen vervult ». Ef. 1:21, 22 wat duidelijker vertaald. 

Christus is gegeven tot Hoofd boven alle dingen. Dit is geen
nieuwe openbaring. In 1 Kron. 29:11 zegt David reeds: 

« Uwe o Heere is de grootheid en de macht en de heerlijkheid
en de overwinning en de majesteit, want alles wat in de hemelen is 
en op de aarde is, is Uwe; Uwe o Heere is het koninkrijk en Gij
hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles ». 

David reeds kende Christus' Hoofd-schap over alles, want al 
omvat het begrip « Jehovah », HEERE, in het O.T. meer dan 
alleen de Zich vormelijk openbarende God, Die later als Christus 
in het vlees verscheen, toch mogen we deze tekst ook op Christus 
toepassen, daar het N.T. dit verder zo uitwerkt. Onder het » alles » 
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waarvan David spreekt, zijn zeker de « alle dingen » van Paulus te 
verstaan.

Wat David niet zag, openbaart Paulus. In de « alle dingen » is 
een groep die Christus' Lichaam is, de vervulling, de aanvulling,
Grieks: het plèrooma. D.i. al datgene waardoor iets vol gemaakt
wordt. Het plèrooma der aarde (1 Cor. 10:26) is al wat er toe 
behoort. « Volle manden » in Mk. 8:26 is in het Gr.: het plèrooma 
der manden, d.i. het vulsel, wat ze vol maakt. De « volheid des 
tijds », Gal. 4:4 is al datgene wat nodig was om de tijd te doen 
komen. In Christus woont al de volheid der Godheid, Col. 2:9, ook 
Col. 1:19. D.w.z. het wezen Gods met al de daartoe behorende 
deugelen of eigenschappen. Als nu de Gemeente die Zijn Lichaam 
is Zijn volheid of aanvulling heet, vormt ze veel intenser eenheid 
met Hem dan de man als hoofd der echtverbintenis. Het 
natuurlijke lichaam is de volheid van het natuurlijke hoofd. In ons 
hoofd ligt het hele lichaam vertegenwoordigd. Dit is als 't ware het 
uitgebouwde hoofd. De functies die in het hoofd hun centrum 
vinden, vinden in het lichaam hun belichaming. Het lichaam is het 
plèrooma, de aanvulling van het hoofd. Zonder deze aanvulling is 
het hoofd wel een eenheid maar geen volheid, ligt het beginsel der 
werkingen wel vast maar er is een verdere instrumentatie in de 
longen, ledenmaten, enz. 

En zo nu ook met de Gemeente die Christus' Lichaam is. In de 
opgestane Christus geeft God een Hoofd dat Zijn verdere 
aanvulling heeft in het Lichaam. Had dit Lichaam zelf reeds een 
hoofd, dus was het op zichzelf genomen volledig, dan was het 
geen aanvulling, geen plèrooma. Nergens leert de Schrift dat de 
vrouw plèrooma van de man is. Ging 's heeren Knoch's redenering
op, dan moest dit zo zijn. Nergens leert I Cor. of Paulus' andere 
eerste Brieven, dat het Lichaam van Corinthe Christus' plèrooma 
is. Ef. 1:20 en 21 spreekt echter van een gemeente die Christus' 
Lichaam is, de volheid van Hem Die alles in allen vervult. 
Daarom zien wij in Efeze een Lichaam dat geen leden in het 
Hoofd heeft, maar dat Christus als overste Leidman en Voleinder 
des geloofs tot Hoofd heeft. 
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GEZET IN GODS RECHTERHAND. Christus is gezet in Gods 
Rechterhand. Aldus de grondtekst in verschillende N.T. plaatsen, 
n.l. Rom. 8:34; Ef. 1:20; Col. 3:1; Heb. 1:3; 8:1; 10:12; 12:2 en 1 
Petr. 3:22. In andere teksten is sprake van Christus' gezeten zijn
uit Gods Rechterhand. Zie Mt. 22:44; 26:64; Mk. 12:36; 16:19; 
Lk. 20:42; 22:69; Hand. 2:34; Heb. 1:13. In twee, dat Hij staat uit 
Gods Rechterhand, Hand. 7:55, 56. 

Het « uit » en het « in » heeft zijn betekenis. Het zetten « in » 
Gods Rechterhand wijst op de rust van Christus tussen Zijn eerste 
en Zijn tweede komst. Het zitten « uit » Gods Rechterhand wordt 
bijzonder geciteerd tegenover vijanden of tegenstanders. Alleen 
Mk. 16:19 is neutraal in dezen. 

Het « uit » de Rechterhand Gods is te houden als een aanwijzing
voor Christus' komst ten oordeel waarbij Hij Zijn vijanden zal 
onderwerpen. Zodra die tijd aanbreekt, zit Hij « uit » Gods 
Rechterhand. Die tijd zal duren tot al Zijn vijanden Hem ook 
werkelijk onderworpen zijn. De dood is de laatste vijand die 
onderworpen wordt, 1 Cor. 15:26. 

Het zitten « in » wijst op de rust. Christus is wedergekeerd in de 
verborgenheid Gods. Het recht om te zitten « in » heeft Hij door 
Zijn lijden en sterven en diepe vernedering verworven. En al zit 
Hij in de toekomende aionen « uit » Gods Rechterhand, naar de 
positie behoudt Hij het « in ». Het hangt slechts van Zijn werk af 
of het een « uit » of een « in » is. Een zwak beeld. Een vorst die 
uit moet trekken ten strijd, zit uit van zijn troon. Hij verliest die 
niet, maar de werken des vredes die hij rustig van uit zijn troon 
kan besturen, werden onderbroken en hij moet optrekken tegen de 
vijanden. Als de vrede gesloten is, kan hij weder het werk des 
vredes voortzetten en op andere wijze voor zijn volk zorgen als 
tijdens de oorlog. En zo ook, maar veel rijker, met Christus. Het 
zitten « in » Gods Rechterhand wijst op Zijn verheven positie 
boven alles. 

Het zitten in Gods Rechterhand is vanzelf een figuurlijke
uitdrukking. In eigenlijke zin heeft God geen Rechterhand. Hij is 
onvormelijke Geest. De term is beeldspraak ontleend aan het 
oosterse leven. Wie in het Oosten tot de rechterhand van een vorst 
verheven werd, werd daardoor na de vorst de hoogste in den 
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lande. Hij kreeg een plaats boven allen. (Zitten in Gods 
Rechterhand betekent dus: geplaatst worden in dat centrum of in 
die sfeer waar Gods heerlijkheid en kracht en majesteit zich het 
volst openbaren. Dit houdt mede in het verkrijgen van alle macht 
in hemel en op aarde. 

Waar moeten we dat centrum nu zoeken? De Schrift geeft
daarop het antwoord. 

1 Petr. 3:22 « Welke is in de Rechterhand Gods, opgevaren ten 
hemel ». 

Heb. 1:3 « Dewelke (n.l. Christus) is gezeten in de Rechterhand 
der Majesteit in de hoogste (hemelen) ». 

Ef. 1:20... en Hem gezet heeft in Zijn Rechterhand in den hemel 
». Gr.: en tois epouraniois, wat wij vertalen door: in de 
overhemelse (sferen). 

« Gods Rechterhand » is een positie in de hemel. Onder « he 
mel » verstaan we hier de sfeer buiten de aarde. Daarom zegt I 
Petr. 3, dat Christus opgevaren is ten hemel. Verder duidt Petrus 
niet aan. Heb. 8:1 omschrijft de positie breder en zegt, dat 
Christus is gaan zitten in de Rechterhand van den troon der 
Majesteit in de hemelen. Heb. 1:3 spreekt van de hoge hemelen. 
Het woord « hemelen » staat er in de grondtekst wel niet bij maar 
kan zonder bezwaar ingevoegd worden. Hiermee wordt dan nog
meer gezegd dan in Heb. 8:1. Heb. 7:26 zegt, dat Christus hoger
dan de hemelen geworden is. Nog precieser wordt de plaats 
aangegeven in Ef. 1:20: Christus is gezet in de overhemelse 
sferen. Hij is daartoe, volgens Ef. 4:10 opgevaren ver boven al de 
hemelen. Voor « ver boven » staat in het Grieksch: « boven over » 
Dit is hetzelfde woord van Heb. 9:5: de cherubs waren boven de 
ark, d.i. zich verheffend boven het verzoendeksel. Christus is dus 
boven over al de hemelen. Toch noemt de Schrift dit ook « 
hemelen » omdat ze zo al de sferen noemt die buiten de aardbol 
gelegen zijn. 

Om in dezen meer licht te verkrijgen, moeten we de gegevens
uit Gods Woord nagaan. Gen. 1:1 zegt, naar de grondtekst, dat 
God de hemelen en de aarde geschapen heeft. In 1 Kon. 8:27 zegt
Salomo dat de hemelen, ja de hemel der hemelen God niet kunnen 
bevatten. Ps. 8:2 zegt, dat boven de hemelen Gods heerlijkheid is. 
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Men zie ook Ps. 57:6 en 12 en 148:4. Paulus spreekt van de derde 
hemel. Deze kan zijn de hemel der hemelen van het O.T. We 
moeten deze onderscheidingen niet verwaarlozen. Als Ef. 4:10 nu 
zegt, dat Christus al de hemelen is doorgegaan, zullen we moeten 
aannemen, dat Hij ook de hemel der hemelen is doorgegaan. En 
boven die sfeer liggen nu, o.i. de overhemelse sferen, boven over
de andere hemelen. ¹ Men houde dus in het oog, dat de hemel of de 
hemelen soms staan tegenover de aarde maar dat er in de hemelen 
ook weer sferen onderscheiden worden. 

In onze voorstelling plaatsen we die sferen boven elkaar als 
verschillende « verdiepingen ». Deze voorstelling behoeft niet 
onjuist te zijn. Men weet tegenwoordig dat de aarde uit 
verschillende lagen bestaat. Zo kan ook het heelal uit verschillende 
« lagen », eenigzins bolronde sferen, bestaan en de reusachtige
etherbol vormen die de geleerden ontdekt hebben. Ons 
sterrenstelsel met zijn millioenen sterren is een afgeplatte bol 
waarvan de grootste middellijn ongeveer 100.000 lichtjaren is en 
de kleinste ongeveer 60.000 lichtjaren. Een lichtjaar is de afstand
die het licht, dat 300.000.000 meter per seconde snelheid heeft, in 
één jaar (van 365 dagen) kan doorlopen. Welnu de afstand van de 
eene bol-zijde tot de andere in ons sterrenstelsel is in het eene 
geval 100.000 van die lichtjaren, en het tweede 60.000. Dit 
sterrenstelsel kan dan vormen de hemelen. 

Wat is er buiten het stelsel? Daar liggen weer andere sterren 
werelden, de z.g. spiraalnevels, 400 maal verder van ons af dan de 
sterrenhopen van ons eigen sterrenstelsel. De dichtst bijzijnde
spiraal is 1,4 miljoen lichtjaren van ons verwijderd; er zijn er ook
die 56 miljoen lichtjaren van ons af zijn! Duizelingwekkende
getallen. Zij zouden de hemel der hemelen kunnen vormen. En 
daarachter echter kunnen nog andere hemelen liggen die de Schrift 
de overhemelse (gewesten) noemt. Als de Schrift nu zegt, dat 
Christus de hemelen is doorgegaan, boven over al de hemelen is en 
nochtans in de hemelen is, dan zijn dit geen tegenstrijdigheden. De 
Schrift noemt alle sferen buiten de aardbol hemel. Dit is het 
algemene begrip. In de hemel (als algemene sfeer) zijn weer 

1 Voor de symboliek in dezen verwijzen we naar: De Verborgenheid des Evangelies.
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hemelen, hemel der hemelen en overhemelse sferen. De Schrift is 
hierin de wetenschap vooruit. Deze heeft eerst later de ontdekking
gedaan dat ons sterrenstelsel een afgesloten geheel vormt en 
daarbuiten, daar boven andere sferen zijn waarvan de Schrift al 
een naam aangeeft of waarop ze wijst door te spreken van hoge
hemelen.

Is dit de eene meer aanschouwelijke voorstelling, er is nog een 
andere, die wellicht de eerste aanvult. We behoeven de hemelen 
niet alleen als « verdiepingen » boven ons te denken. Het kunnen 
zeer wel gebieden zijn die door elkaar schuiven en waarin steeds 
meer van Gods heerlijkheid gezien wordt. We willen dit met 
zwakke beelden toelichten. 

De mens staat op de aarde en leeft in de luchtsfeer. Zijn leven 
wordt onderhouden door de geest die zijn lichaam doorwoont en 
de lucht doordringt en toch iets geheel anders is. Er is een 
substantie die men ether noemt. Niemand heeft die ooit gezien
maar men neemt hem aan, daar er vele verschijnselen door 
verklaard worden. Naarmate men van de grondstof tot de 
electriciteitsfeer overgaat, komt de ether dichter bij ons. Hij
doortrekt alles, alles wordt er door gedragen, nochtans zijn er 
andere stoffen en substanties in. En zo kan het nu ook met de 
hemelse sferen zijn. We stellen ze boven elkaar. In werkelijkheid
kunnen ze door elkaar schuiven. De derde hemel kan in die 
hemelen zijn, en de overhemelse sferen in de derde hemel. Toch 
zijn het dan aparte sferen. En of ze nu boven of in elkaar zijn, doet 
er minder toe, we moeten geloven dat ze er zijn. 

Met de term « en tois epouraniois » zijn we op het geschilpunt
tussen de heer Knoch en ons. We wezen er reeds op, dat zijn
vertaling « onder de hemelingen » onhoudbaar is. Wij vertalen de 
woorden anders en zetten: « in de overhemelse ». We geven toe, 
dat het woord « epouranios » een bijvoeglijk naamwoord is. Maar 
daarom behoeft het nog geen hemeling te betekenen al staat er ook 
« en » voor. In Heb. 1:3 hebben we soortgelijk geval. Daar staat, 
dat Christus gezet is « en (h)upsèlois). Dit is ook een bijvoeglijk
naamwoord en het staat in dezelfde naamval (dat is in zekere 
vorm) waarin « en tois epouraniois » staat. Vertaalt de heer Knoch 
nu ook « te midden der hogen »? Neen, hij zet: « in de hoogten ». 
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Hier vat hij de aanduiding als een plaatsnaam op. Maar in Ef. 1:20 
dat er bijna parallel meeloopt, zet hij « te midden der hemelingen
». We menen, dat « en (h)upsèlois » en « en tois epouraniois » 
beide een sfeer aanwijzen en niet het eene een sfeer en het tweede 
een groep op een hemellichaam. We zagen reeds dat het woord « 
epouranios » in Hebreën die betekenis ook heeft. Wij voor ons 
hebben geen bezwaar om, als de heer Knoch in Heb. 1:3 vertaalt « 
in de hoogten » in Ef. 1:20 en in de andere plaatsen in Efeze niet 
die term te zetten: in de overhemelen. Of anders in de 
overhemelse. Waarbij men kan aanvullen: sferen of gewesten. 

MEDEGEZET. Met de beschouwing der vijf teksten in Efeze zijn
we reeds vooruitgelopen op het medegezet worden in Gods 
Rechterhand van het Lichaam. We willen hierbij nog wat nader 
stilstaan. « En heeft ons medeopgewekt en heeft ons medegezet in 
de overhemelse (sferen) in Christus », zegt Ef. 2:6. 

Het zitten in Gods Rechterhand is Christus beloofd in Ps. 110:1. 
Dit is de basis voor de belofte in Christus die Paulus op het oog
heeft in Ef. 3:6. De Verborgenheid is « dat de Heidenen 
medebezitverkrijgers en medelichaam en mededeelgenoten zijn
der belofte in Christus ». (grondtekst) 

Nergens lezen we, dat voor de Efezer openbaring deze belofte 
reeds aan de Jood gegeven was, of dat deze ze reeds bezat omdat 
hij Jood was, dit is, evenals Christus, besneden. Als dit zo ware, 
zou de redenering van de heer Knoch eenige klem hebben. Maar 
het gaat niet om een belofte aan de Joden of ook om een belofte in 
de nieuwe bedeling aan de Heidenen gegeven. Het gaat om een 
belofte in Christus. Dat blijkt duidelijk uit Ef. 3:8: 

« Mij, den allerminste van al de heiligen is deze genade
gegeven, om onder de Heidenen door het Evangelie te 
verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus ». 

Het gaat om Christus. Om Zijn onnaspeurlijke rijkdom. Dat 
Jood en Heiden op een lijn gesteld zou worden, is zelfs geen
verborgenheid. Jesaja heeft dit reeds voorzien als hij zegt: « Te 
dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaars en met de 
Assyriers, een zegen in het midden van het land (lees: der aarde). 
Want de Heere der heerscharen zal ze zegenen, zeggende:
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Gezegend zij Mijn volk de Egyptenaars, en de Assyriers het werk 
Mijner handen, en Israël Mijn erfdeel » Jes. 19:24, 25. Hier 
worden de Egyptenaars Gods volk genoemd en zo gaan vooraf aan 
Israël. Evenals de Assyriers. Hoe kan de heer Knoch dan zeggen,
dat de verborgenheid is het op één lijn stellen van Jood en Heiden. 
Jesaja zag reeds, dat die tijd zou komen. Dat is niet de 
verborgenheid want het is na te speuren in de Schrift. De 
verborgenheid is dus iets anders en gaat over Christus' 
onnaspeurlijke rijkdom. 

Wie dat niet ziet, ziet de verborgenheid niet. Hij moge er over 
kunnen praten en schrijven, in wezen is hij er niet achter. De 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus is iets wat niet na te speuren 
is in de Schriften tot op Paulus, iets wat verborgen geweest is van 
alle eeuwen en van alle geslachten (Col. 1:26) en betreft Hem als 
Hoofd van een Lichaam. Ze gaat over het mede-erfgenaam zijn
van Gods belofte in Christus. God heeft Christus iets beloofd. Hij
heeft Hem zelfs veel beloofd. Ja alles, Maar iets is er dat Hem heel 
bijzonder is. n.l. dit, dat Hem, nadat Hij weder in Zijn rechterhand 
zou gezet zijn, een groep zou toegevoegd worden die mede daar 
gezet wordt. Dat Hij Koning van Israel zou zijn, is na te gaan in 
het O.T. Dat Hij de Volken zou gebieden, dus Koning der 
koningen zou zijn, is eveneens na te gaan. Dat Hij aan Gods 
Rechterhand zou zitten, voorzegt David reeds. Maar God heeft 
Hem iets beloofd dat niet in de vroegere Schriften te vinden is 
noch ook aan eenig mens is geopenbaard, n.l. dat Hij een Lichaam 
zou hebben, dat met Hem gezet wordt in het centrum van al Gods 
macht en kracht en heerlijkheid en hoogheid. Dàt is de 
verborgenheid.

In de Handelingentijd lezen we nergens van een medegezet
worden in Gods Rechterhand. Het hoogste is daar met Hem te 
sterven en met Hem te leven, Rom. 6:17, om met Christus' 
Medebroeder te zijn, Rom. 8:29. Van een gezet worden is daar 
geen sprake. Wel van een mede-erfgenaamschap met Christus, 
Rom. 8:17 en erfgenaam Gods te zijn. Erfgenaam is zoals we 
reeds zeiden: bezitverkrijger. « Erfgenaam Gods » betekent te 
verkrijgen wat Hij in Zijn schepping daargesteld heeft. Dit zijn
volgens Hebreën 2:7 alle dingen. Gezeten zijn in Gods 
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Rechterhand houdt echter meer in. Hierin ligt uitgedrukt een 
vervuld worden tot al de volheid Gods, Ef. 3:19. 't Is niet alleen 
een verwerven van Gods schepping, 't is tevens een plaatsen boven 
alle dingen, een vervullen van alle dingen (Ef. 1:22; 4:10), want 
het Hoofd zal dit alles uitwerken door Zijn Lichaam dat Zijn
aanvulling is. 

Het verschil tussen Romeinen en Efeze is uit te drukken in het 
Mede Broeder en Mede Lichaam zijn. De Mede Broederen delen 
in al wat van Christus is krachtens Zijn Eerstgehorene der 
creaturen zijn, het Mede-Lichaam deelt in alles wat ligt in het 
Beeld Gods zijn. Het ontvangt mede al de volheid Gods 
lichamelijk.

« GASTEN » OF « VREEMDELINGEN »? Nu we bij het wezen 
en de positie van het Lichaam hebben stil gestaan en daarmee in 
hoofdzaak onze uiteenzetting hebben gegeven, resten er nog
slechts enkele dingen die we echter met het oog op 's heeren 
Knochs visie nog willen behandelen. Ze geven een gerede
aanleiding om de Verborgenheid nog weer van een andere zijde te 
benaderen.

Volgens de heer Knoch zijn de Heidengelovigen in de 
Handelingentijd « gasten » geweest van Israëls 
verbondsvoorrechten, Ef. 2:11 (zie hoofstuk III). De St. Vert. zet 
hier: « vreemdelingen ». We willen zien wat hier juist is. 

Ef. 2 bevat twee delen: vs. 1-10, en 11-22. In het eerste tekent 
Paulus ons de geestelijke gesteldheid: eertijds gewandeld in 
zonden en misdaden, kinderen der ongehoorzaamheid. Maar door 
God levendgemaakt, met Christus opgewekt en in de overhemelse 
gezet. Dit zijn alle geestelijke gesteldheden. — In het tweede deel 
komt meer het verschil in positie t.o.v. Israël naar voren: eertijds
heidenen in het vlees, zonder Christus, vervreemd van Israëls 
burgerschap, vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder 
hoop en zonder God. Maar nu naderbij geworden, geen
vreemdelingen en bijwoners meer maar medeburgers der heiligen
en huisgenoten Gods. 

In dit hoofdstuk vinden we twee maal het « eertijds ». Eertijds
gewandeld naar de eeuw dezer wereld, vs. 2, eertijds heidenen in 
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het vlees, vs. 11. In die tijd waren ze ook zonder Christus en 
vervreemd van Israëls burgerschap, vs. 12. D.i. daaraan geen deel 
hebbende geheel als een vreemdeling er tegenoverstaande. Moeten 
we hen nu als vreemdelingen of als gasten beschouwen? Indien « 
gasten », dan deelden ze ergens in. Indien « vreemdelingen », dan 
stonden ze er buiten. Waar de heer Knoch meent, dat hier de 
positie in de Handelingentijd beschreven wordt, zet hij « gasten ». 
Nu wete men, dat het Griekse woord, dat 14 maal in het N.T. 
voorkomt, behalve in Rom. 16:23 waar het gastheer betekent, 
steeds door « vreemdeling » of « vreemde » vertaald kan worden. 
(Zie Mt. 25:35, 38, 43, 44; 27:7; Hand. 17:18, 21, Heb. 11.13; 
13:9, 1 Petr. 4:12, 3 Joh.:5). De heer Knoch doet dit dan ook 
behalve in Rom. 16:23 waar hij « gastheer » zet en Hand: 17:21 en 
Ef. 2:12 en 19 waar hij « gasten » zet. Is deze afwijking hier 
nodig? Laat ons dat bezien bij de verdere bespreking van de tekst.

Ef. 2:11 en 12 handelen over het eertijds. Als dit eertijds
betrekking heeft op de Handelingentijd, dan moet men ook 
aannemen, dat die Heidenen die reeds in Christus waren gaan
geloven, zonder Christus waren, en zonder God in de wereld en 
zonder hoop. Het gaat niet op om te zeggen: ze waren gasten van 
de verbonden. Als we ergens gast zijn, delen we in hetgeen ook de 
huisgenoten ontvangen. Als Israëls gelovigen Christus ontvingen,
dan ook de Heidengelovigen aan wie Christus mede gepredikt
werd. Hoe kan men dan zeggen, dat zij zonder Christus waren en 
zonder God in de wereld. Werd Israëls God dan ook niet hun 
God? Paulus moest ook bekering tot God prediken onder de 
Heidenen (Hand. 26:20). Bleven zij die in God gingen geloven
zonder God omdat zij, volgens de heer Knoch, slechts gasten
waren van Israëls tafel? Ons dunkt, dat strijdt tegen alle logica en 
niet minder tegen Gods roeping van Paulus die juist der Heidenen 
apostel werd om hun bekering tot God te prediken. Toen hij
uitging werden er heidenen van de stomme afgoden tot God 
bekeerd, 1 Cor. 12:2 en gingen zij God dienen, 1 Thess. 1:9. Zij
waren dus niet meer zonder God in de wereld. 

Is dit zo, dan kan ,Ef. 2:11. en 12 niet slaan op de 
Handelingentijd, tenminste niet voor de Heidenen die al bekeerd 
waren. De bekeerden waren niet meer zonder Christus: zij
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ontvingen Zijn genade (1 Thess. 1:16); zij waren niet meer zonder 
hoop (vs. 3) en niet meer zonder God (vs. 1, 4, 8, 9). Dus kan Ef. 
2:11 en 12 niet op hen slaan. Maar dan kan men het woord dat de 
St.-Vert terecht door « vreemdelingen » vertaalt, niet overzetten 
door « gasten ». 

Het woord « vervreemd » helpt ook mede de betekenis te 
vinden. Wie vervreemd is van Israëls burgerschap, is niet tevens 
gast van Israëls verbonden. Wie vervreemd is van zekere 
beschaving, deelt niet in de gemakken dier beschaving. Van Israël 
vervreemde Heidenen zijn niet tevens gasten van Israëls 
verbonden. De vertaling « gasten » is dus voor het engere en 
breedere verband onlogisch. We aanvaarden daarom hier de St. 
Vert. en zetten: « vreemdelingen ». 

(In het voorbijgaan zij er ook op gewezen dat 's heeren Knochs 
vertaling van Hand. 17-21 onjuist is. Hij zet: « de weer in het 
vaderland teruggekeerde gasten. » Ook hier is de St. V. de juiste).

GASTEN VAN ISRAËLS verbonden? Er is een tweede reden om 
in Ef. 2:11 en 12 geen « gasten » te plaatsen. Als de gelovige
Heidenen in de Handelingentijd « gasten » waren van Israëls 
verbonden, dan deelden ze in die verbonden. Een gast deelt 
immers in al de voorrechten van een maal en wordt met 
onderscheiding behandeld. Als de Heidenen « gasten » werden 
van Israëls verbonden, deelden zij in Israëls voorrechten. Gasten 
der verbonden betekent dus, dat ook zij de zegeningen kregen aan 
Israël toegezegd. Maar nu komt het eigenaardige bij de heer 
Knoch; hij zegt, dat Israëls beloften alleen aards waren: zij
verwachtten een rijk op aarde en zouden in eeuwigheid het 
aardrijk beërven. De « gasten » deelden dus, volgens deze visie, 
daarin. Wat zegt de heer Knoch echter? Dat de hoop die zij
hadden, onbepaald gelaten is tot op het schrijven van Efeze. Toen 
werd die z.g. onbepaalde hoop van hen die gasten waren van 
Israëls verbonden, waarin ook het Land Kanaän beloofd wordt, in 
eens veranderd in een bepaalde: het zitten in Gods rechterhand. 
Men gevoelt, ook hier ontbreekt de logika. 

Men ga dit nog eens na. De gasten delen mede. Anders is men 
geen gast en staat men buiten alles. Volgens de heer Knoch 
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worden de Heidenen in de Handelingentijd gasten der verbonden. 
De inhoud, de beloften van Israëls verbonden, zijn dus ook voor 
hen. Zij moeten dus ook het Land erven, en mede aanzitten in het 
Koninkrijk der hemelen met Abraham, Izaak en Jakob, Mt. 8:11. 
Neen, zegt de heer Knoch, er was nog geen bepaalde hoop voor 
hen. Alles was door God zwevende, onbepaald, gelaten. Ze 
worden pas door de latere Paulinische openbaring bekend gemaakt
niet hun erfdeel. Ze waren ook in die tijd niet alleen zonder God 
en zonder Christus, maar zonder hoop, hoewel ze gasten van 
Israëls verbonden waren. Hoewel Christus ook zulken een belofte 
gaf in Mt. 8:11, zijn deze Heidenen toch zonder belofte voor de 
toekomst. Die krijgen ze eerst in Efeze. 

Dit is voor ons niet houdbaar. Gasten der verbonden geeft
dezelfde beloften der verbonden. Indien ze die niet krijgen, dan 
kan ook om deze reden hier niet staan « gasten », maar moet er 
staan « vreemdelingen ». Wij voor ons geloven, dat Paulus in Ef. 
2:11-22 de zaak breder beziet. En wel aldus. Vroeger waren de 
Heidenen vreemdelingen van de verbonden der belofte. Dat was in 
de O.T. tijden. En ook nog in de N.T. Zij waren zonder God in de 
wereld, gekeerd tot de stomme afgoden. Toen ook de Heidenen de 
gave des Geestes gegeven werd, (Cornelius), werden ze Israëls 
bijwoners. Nog in Hand. 15 wilden velen uit de Besnijdenis hen 
niet als volwaardige gelovigen beschouwen. Door Paulus' 
bediening waarbij Heiden en Jood tot zondaar gesteld wordt en de 
Jood zijn bevoorrechte positie voor God moet prijs geven om als 
goddeloze gerechtvaardigd te worden, worden de 
Heidengelovigen medeburgers der heiligen. En in de bedeling der 
Verborgenheid worden ze huisgenooten Gods. Zo krijgen we een 
geleidelijke opklimming waarbij de trappen allereerst geestelijk
worden bezien. Het gaat immers niet allereerst en allermeest over 
een uiterlijke scheiding door de voorhuid, maar over het gemis aan 
voorrechten: burgerschap Israëls, vreemdeling van de verbonden 
der belofte. Door zich uiterlijk te laten besnijden, verkregen ze die 
voorrechten evenmin als de Joden zelf. « Want niet die is een Jood 
die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die in het 
openbaar, in het vlees, is. Maar die is een Jood die het in het 
verborgen is en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de 
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letter, is de besnijdenis wiens lof niet is uit de mensen, maar uit 
God », Rom. 2:28, 29. 

GEZEGEND MET ABRAHAM? Aan de heer Knoch is nog iets 
ontgaan. De positie van de gelovige Heidenen in de 
Handelingentijd is er een van zegening met de gelovige Ahraham.

« Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met den 
gelovigen Abraham », Gal. 3:9. 

Paulus schrijft dit aan de uitzinnige Galaten, 3:1 die ook de 
geest (n.l, de heilige geest, de gave) ontvangen hadden, vs. 2. Wat 
leert hij hun? 

« Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn,
Abraham's kinderen (Gr.: zonen) zijn. » Vs 7. 

Dit is niet alleen voor de Jodengelovigen, maar ook voor de 
Heidenen. Dit blijkt uit vs. 8: 

« En de Schrift te voren ziende, dat God de Heidenen uit het 
geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het 
evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volkeren 
gezegend worden ». En dan sluit daarop het reeds geciteerde vs. 9 
aan.

De positie in de Handelingentijd (gedurende welke ook Galate 
geschreven is), is dus: gezegend te worden met Abraham. De heer 
Knoch geeft dit zijdelings toe, hij zegt immers in een aantekening
bij vs. 9: « Zovelen als er uit het geloof zijn worden gezegend
» (cursivering van hem). Hij voegt er echter niet bij: gezegend met 
de gelovige Abraham. Want daarmee valt zijn theorie. Immers, als 
deze groep gezegend wordt met Abraham (en het zijn geen
Jodengelovigen, maar Heidengelovigen, daar de Galatische 
gemeenten wel in hoofdzaak uit Heidenen bestond, de Heidenen 
aan wie in Hand. 14:27 de deur des geloofs geopend werd), dan is 
een van tweeën waar: dan behoort of Abraham tot het Lichaam 
van Christus dat volgens de heer Knoch toen al bestond, immers 
hoe zouden de Leden er van anders met Abraham gezegend
kunnen worden, of deze groep is niet het Lichaam van Christus. 
Dat Abraham tot het Lichaam hehoort, zal de heer Knoch 
ontkennen. Maar dan moet hij ook zijn eigen theorie verwerpen; 
We hopen dat hij dit doen zal. Om hem hierbij te helpen, wijzen
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we nog op Gal. 3:27-29: 
« Want gij zijt allen kinderen (zonen) Gods door het geloof in 

Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt 
gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood, noch Griek, daarin is 
noch dienstbare, noch vrije, daarin is geen man en vrouw. Wat 
allen zijt gij een in Christus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt
gij, dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenaam ». 

Is het Lichaam van Christus, dat de heer Knoch zegt te bestaan 
in die tijd, Abrahams zaad? Wil de heer Knoch dit eens uitleggen.
En tevens de vraag onder het oog zien dat, waar hij zegt dat de 
positie der Heidenen in de Handelingentijd onbepaald was, Gal. 
3:29 zegt, dat zij naar de beloftenis erfgenamen zijn. Er is dus een 
belofte. Welke? En is die belofte onbepaald? 

We geloven er wèl aan te doen een en ander nader onder het oog
te zien. God heeft Abraham meer dan een belofte gegeven. Hem 
werd b.v. het land Kanaän beloofd. Is dat de beloftenis waarop 
Paulus hier doelt. Zo ja, dan zouden de Heidengelovigen hiervan 
mede erfgenaam zijn. Maar daaruit zou voor de heer Knoch 
tweeërlei volgen.: 1° stonden de Heidenen dan niet achter bij de 
Joden en erfden de eersten ook het Land. 2° is dit een bepaalde 
belofte. Wij voor ons geloven niet dat dit de beloftenis is. Maar
evenmin, dat Paulus hier met « dè » beloftenis iets onbepaalds 
bedoelt. Waarop heeft hij dan het oog? Ligt het antwoord hierop 
niet in Rom. 4:13: 

« Want de belofte (zelfde woord in het Gr. als in Gal. 3:29) is 
niet door de wet aan Abraham en zijn zaad geschied; namelijk dat 
hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de 
rechtvaardigheid des geloofs ». 

Hier heeft Paulus het oog op een andere belofte: het erfgenaam
der wereld, zijn. Waar staat die in Genesis. Nergens met deze 
woorden. We staan hier dus voor het merkwaardige feit, dat Paulus 
op een belofte wijst die niet duidelijk in het O.T. staat en die 
uitgaat boven de engere Israëlietische beloften. 

Wordt met « wereld » dan soms niet het land Kanaän bedoeld? 
Neen. In de Romeiner brief komt het woord « wereld » 9 maal 
voor. Het geloof der Romeinse gelovigen werd in de gehele wereld
verkondigd. D.i. in alle landen waar men er van hoorde. In 1:21 
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heeft hij het over de schepping der wereld. De wereld zal door 
God geoordeeld worden, 3:6, ze is voor Hem « verdoemelijk ». 
Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen, 5:12, ze was 
algemeen verbreid, vs. 13. Israëls « val » (Gr.: misdaad) is de 
rijkdom en hun verwerping de verzoening der wereld, 11: 12, 15. 
Men ziet, dat Paulus dit woord in brede zin gebruikt en het 
nergens: Land Kanaän bebetekent. 

Aan Abraham nu en hen die met hem gezegend worden, is 
beloofd erfgenaam der wereld te zijn. Men kan dit in universele 
zin opnemen zoals Paulus wereld zo opneemt in 1.20, omvattend 
aarde en hemelen. Maar al zou men er alleen de hele aarde onder 
moeten verstaan, dan nog blijkt tweeërlei: 1° dat Abraham een 
dubbel zaad heeft: het eene dat het land Kanaän erft, het andere 
dat de gehele aarde erft. 2° dat er wel een bepaalde belofte is en de 
Heidengelovigen al wel een bepaalde hoop hadden. En dat 
Abraham hierin deelde, Hij was de eerste aan wie deze gelofte
gedaan werd. 

We krijgen dus dit: Aan het Lichaam van Christus (volgens de 
heer Knoch) werd de wereld beloofd, volgens Rom. 4:13. Dit 
Lichaam is Abrahams zaad volgens Gal. 3:29. Dit is een 
onbepaalde belofte (volgens de heer Knoch). 

Wij voor ons menen, dat hieruit duidelijk een andere groep
blijkt. Wij noemen die niet het Lichaam van Christus want hiertoe 
kan Abraham niet behoren wijl het eerst gevormd is nadat 
Christus in Gods Rechterhand gezeten was. De Schrift geeft er een 
andere naam aan: geslacht der hemelen. Daarom nemen we « 
wereld » in bredere zin en zien er ook de hemelen hij in gesloten.
Vandaar dat die groep een huis heeft in de hemelen. De belofte 
van erfgenaam der wereld te zijn staat niet in het O.T. evenmin als 
die van het Nieuw Jeruzalem. Toch was ze niet onbekend. Daarom 
spreekt de Heere Jezus van het Vaderhuis. In Israël was dus een 
belofte voor een tweevoudige sfeer. En in die tweede sfeer 
deelden de Heidenen reeds op gelijke voet met een deel van 
Israëls gelovigen. Hiervan onderscheiden is het Lichaam van 
Christus dat niet Abrahams zaad is. 
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VIII.

DE HOOP DEZER BEDEELING. 

DE NIEUWE HOOP. De nieuwe openbaring brengt ook een 
nieuwe hoop met zich: een vóórhoop. In de Staten-Vertaling komt 
dit niet zo uit; de grondtekst van Ef. 1:12 luidt echter: « wij die 
een vóórhoop in Christus hebben ». De vraag is nu: wat is deze 
vóórhoop? Is het de opname voor de grote verdrukking zoals de 
heer Knoch aanneemt? Wij geloven niet aan zodanige opname. De 
opname van 1 Thess. is in de toekomst des Heeren. En deze is 
eerst na de grote verdrukking, na de oordelen in de Openbaring
aan Johannes bekend gemaakt. Nergens leert de Schrift een aparte 
toekomst van Christus voor « de » Gemeente. Die neemt de heer 
Knoch wel aan, maar dit is blote bewering. We hebben meer dan 
eens ontwikkeld op welke gronden we 1 Thess. 4 niet plaatsen 
voor maar na of beter: aan het eind der toekomende verdrukking.
Men zie hiervoor het in de Inleiding genoemde werkje « De 
Verborgenheid des Evangelies ». We wijzen er nogmaals op dat « 
de toekomst des Heeren » van Jak. 5 en « de toekomst des Heeren 
» van I Thess. 4 één toekomst is. Die van Jak. 5 is die waarbij
Christus naar de aarde komt. En zo nemen we ook die van 1 
Thess. 4. Deze is geen aparte komst tot opneming van « de » 
Gemeente. Dat is dus de vóórhoop niet. 

Wat is hij dan? We geloven dat we de aanwijzing er van vinden 
in Ef. 1:19 en 20 waar we reeds op wezen. De Leden des 
Lichaams blijven evenmin als het Hoofd eeuwen in het graf
rusten. Zij verkrijgen een eerdere opstanding. Hierop wijst Paulus 
ook in Fil. 3:10 en 11 waar hij zegt: 

« Opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding en de 
gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, of 
ik eenigszins moge komen tot de uitopstanding uit de doden ». 
Aldus de grondtekst. 

Men ziet dat Paulus ook hier wijst op de kracht van Christus' 
opstanding. Hij jaagt er naar om in dezen iets te grijpen (vs. 12). 
En dat is om Christus op bijzondere wijze te kennen: « opdat ik 
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Hem kenne ». Het gaat weer om Christus. Niet om een verhouding
tussen de Leden. Hij wenst ook de kracht van Christus' opstanding
te kennen. Zo kan hij komen tot de uitopstanding uit de doden. 

Is hij daartoe nu gekomen? Ja. In 2 Tim. 4 zegt hij dat de tijd
zijner ontbinding aanstaande is. Wij houden dit voor de losmaking
niet van ziel en lichaam zoals men vaak meent, maar van die uit 
het graf. Paulus (en met hem anderen) zijn reeds opgestaan en 
mede in de overhemelse sferen gezet. 

Hiervan gelooft de heer Knoch niets. Hij acht dit echter voor 
Paulus geen bezwaar. Die weet in het graf toch van niets af. Op 
zichzelf nu is dit waar. Maar het doet te kort aan Gods eer, aan 
Zijn uitnemend grote kracht die Hij liet inwerken in Christus en 
die Paulus wilde leren kennen. Het houdt ook geen rekening met 
de mislukking van Satan. Door Israëls verharding, waarin hij de 
hand gehad heeft door het zaad des Woords weg te nemen, zou 
God, indien er geen andere hoop in gekomen ware, hebben 
moeten wachten met de opstanding tot vele eeuwen later. Nu zou 
dit reeds 'n 1900 jaar zijn. Maar zo is het niet. Hij geeft een 
nieuwe hoop, laat nu niet eeuwen in het stille graf, waarin Zijn lof 
niet wordt gehoord, rusten, maar geeft een vóórhoop in Christus: 
de uitopstanding uit de doden. Dit is een persoonlijke opstanding
waarin Hij de uitnemende grootheid Zijner kracht verheerlijkt en 
Hij gelijkvormig maakt aan Christus' dood. (Fil. 3 : 10). Daarnaar 
jaagde Paulus en dit is dan ook de vóórhoop in deze bedeling, een 
nieuwe hoop uitgaande boven die van 1 Thess. 4. Het is een rijke
hoop; ontbonden worden en met Christus zijn, is immers verreweg
het beste. 

De heer Knoch meent, dat Paulus er naar jaagde met Christus 
gekruisigd te worden. « De dood met Christus, de kruisiging met 
Hem, is een eerste vereiste voor een Gode welbehaaglijke wandel 
», zegt hij. 

« Niemand kan letterlijk aan Christus' dood gelijkvormig
worden, wat het fysieke lichaam betreft. Zijn lichaam zag geen
verderving... Onze lichamen zijn onderhevig aan verval, zelfs in 
dit leven. Ook kan zulk een gelijkvormigheid geen punt in Paulus' 
redenering vormen. Zijn toestand in de dood had geen betekenis 
voor zijn wandel ». (U. R. dl XXIII, nr. 2, Mrt 32). 
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Ook hier is de heer Knoch weer iets ontgaan. Als Paulus aan 
Christus' dood gelijkvormig wenst te worden, zegt hij ten eerste 
niet Christus' sterven gelijkvormig te willen worden. De dood is 
het sterven niet maar de toestand die er uit voortvloeit. Paulus nu 
zegt niet met Hem te willen sterven, maar Zijn dood gelijkvormig
te willen worden. Bovendien kan Paulus ook Christus' kruisiging
niet gelijkvormig worden want dan zou hij op gelijke wijze
moeten sterven, met misdadigers aan zijn zijde, onder het 
uitspreken van zeven kruiswoorden vrijwillig de geest geven en 
ten slotte doorstoken en in een nieuw graf begraven worden. Dat 
zou voor ons zijn met Christus gekruisigd. De heer Knoch schijnt
ook hier de draagwijdte zijner woorden niet te overzien. — Ten 
tweede betekent het gelijkvormig niet gelijkgedaantig. Paulus zegt
niet, dat hij aan Christus gelijkgedààntig zal zijn in de dood maar 
gelijkvórmig. Dit reikt veel verder en laat, al moge dan het 
lichaam onthoofd, verbrand, verbrijzeld of verpletterd worden, 
toch een toestand toe gelijk aan die van Christus' dood. Indien 
dood hier figuurlijk genomen moet worden, dan moet men dit ook 
doen met opstanding. De kracht van Christus' opstanding is dan 
niet de kracht van een letterlijke maar van een figuurlijke
opstanding. Dus zoals in de geest van vele modernen onzer dagen:
de kracht waardoor Hij in ons nog leeft. Niet de kracht Zijner
persoonlijke opstanding. Maar als Paulus hier de kracht van 
Christus' letterlijke opstanding bedoelt (en Christus is nooit 
figuurlijk opgestaan!), dan bedoelt hij ook het gelijkvormig
worden aan Christus' letterlijke dood. Laat de heer Knoch toch wat 
dieper over deze zaken nadenken en niet menen dat de dingen van 
Gods woord vluchtig kunnen worden afgedaan. 

Voor ons betekent het er naar jagen om Christus' dood 
gelijkvormig te worden het neerliggen in het graf of in de dood 
dusdanig, dat deze ons niet houden kan. Petrus zegt van Christus, 
dat Hij van de dood niet gehouden kon worden, Hand. 2:24. 
Gelijkvormigheid aan Christus' dood is evenals Hij van de dood 
niet lang gehouden kunnen worden. Christus is 'n 36 uur in de 
dood en in het graf geweest. Hieruit volgt niet, dat de Leden des 
Lichaams ook zo kort dood behoeven te zijn. De zede in onze 
landen om de overledenen eerst na 3 of 4 dagen te begraven maakt 
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dit al onmogelijk. ¹ Maar Paulus spreekt niet over een 
gelijkvormigheid met Christus in het graf maar in de dood. En dit 
kan, al rusten ook de Leden langer in de doodstoestand.

Gelijkvormigheid aan Christus' dood is er dan, wanneer men « 
ontbonden » wordt. Paulus spreekt in Fil. 1:23 daartoe de wens 
uit: « Ontbinden » betekent: zich losmaken van zekere groep. Het 
woord komt alleen nog voor in Luk. 12:36: de heer des huizes « 
komt weder » van de bruiloft. Hij maakt zich los van de 
bruiloftsgasten en keert terug. Zo is « ontbonden » worden 
losgemaakt worden uit de doden, uit het graf en wel vóór de 
andere opstandingen. Daarom heet dat in Fil. 3:11 de 
uitopstanding uit de doden. Dit wordt gevolgd door een 
hemelvaart. En zo is men bij Christus. 

Samenvatting. De heer Knoch meent, dat we in het Corinther-
Romerner en het Efezer-Lichaam geen twee geheel verschillende 
groepen mogen zien. We menen dat hier alles voor is. De 
bezwaren die hij oppert zijn niet van wezenlijk belang, terwijl de 
voorstelling die hij geeft dusdanig is, dat ook hij een nieuwe 
eenheid ziet ontstaan. Alleen dit is het verschil: hij brengt allen die 
tot het Corinther-Romeinen-Lichaam behoren mechanisch over in 
het Efezer-Lichaam. Mechanisch wil hier zeggen: Omdat God de 
bedeling veranderde, werden zij zonder meer in de nieuwe 
bedeling overgeplaatst. Zo behoudt hij dan het eene Lichaam. 
Indien de zaak zo stond, dan was het niet nodig geweest dat 
Christus apostelen, profeten enz. gaf tot herordening der heiligen.
Omdat de Pinksterbedeling begon, daarom kwam geheel Israël 
niet in die bedeling. Omdat Paulus de Verborgenheid ontving,
daarom kwam Petrus er niet in. De heer Knoch erkent dit zelf: « 
de Verborgenheid ligt huiten de sfeer van hun zegening » zegt hij
(U,. R. dl XVIII, nr. 3 Mei 1927). Maar ligt de Verborgenheid dan 
wel in de sfeer van alle Heidengelovigen in deze bedeling?
Kunnen ook daar geen groepen in zijn? 

De heer Knoch meent, dat, als we de twee Lichamen 

1 Note: Wij geloven dat het zeker wel mogelijk is dat de leden van het Lichaam na 36 uur de
uitopstanding krijgen, na ons sterven heeft ons vleeselijke lichaam geen nut meer.
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onderscheiden, we dan de waarheden van rechtvaardiging en 
verzoening verliezen. Indien deze wezenlijk tot de Verborgenheid
behoren, behoort Abraham ook tot het Lichaam want hij is de 
vader dergenen die gerechtvaardigd worden. En hij staat mede in 
de sfeer der verzoening, daar hij gerechtvaardigd is als heiden, d.i. 
onbesneden. In de bedeling der verzoening, als we het zo mogen
uitdrukken, geldt geen besnijdenis noch voorhuid. Abraham was 
hiervan reeds een type. In deze beide dingen kan de 
Verborgenheid dus niet liggen. Ze heeft ze wel als basis maar ze 
bevat iets anders en wel de volle verzoening. De heer Knoch leert 
in dezen ook verkeerd: hij laat Ef. 3:6 betrekking hebben op wat 
vooraf ging. Is dit echter nodig? Waarom kunnen de woorden: « 
waarvan ik een dienaar geworden ben » niet slaan op wat volgt.
Waarom moet de heer Knoch terugblikken op Paulus' vorige
bediening terwijl vs. 6 b door vers 7 verklaard wordt: hij is een 
dienaar geworden om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 
verkondigen. Verder leest de heer Knoch vs 6 b nog verkeerd: het 
gaat niet om de vele beloften in Christus die er ook zijn, maar om 
een bepaalde belofte in Christus. En deze is zeker niet dat de 
Heiden op een lijn komt met de Jood, want in Christus is noch 
Jood noch Griek. 

Verder dwaalt de heer Knoch als hij zegt, dat er voor de 
Heidenen geen bepaalde hoop aangegeven was. 2 Cor. 5 spreekt 
duidelijk van een Huis aionisch in de hemelen. Ook dwaalt hij in 
zijn onderscheiding van de toekomst des Heeren van ;1 Thess. 4 
en die van Jak. 5:8. 

Zijn grondfout om voor « mede » in Ef. 3:6 « verenigd » te 
lezen, een uitlegging die hij zelf niet volhoudt, vervoert hem tot de 
leer, dat het Lichaam van Christus tweehoofdig is. Dit is niet 
anders dan een karikatuurlichaam. De Schrift zegt dat het opwast 
uit het Hoofd. De heer Knoch gooit zijn eigen theorie ook weer 
omver door te zeggen, dat alle Leden van gelijke rang zijn. Dan 
heeft het geen zin om te spreken van Leden die het hoofd vormen. 
Het Corinther-RomeinerLichaam was een Lichaam in Christus. 
Het heet elders de Gemeente Gods. Het Efezer-Lichaam is de 
Gemeente die Zijn d.i. Christus' Lichaam is. Het is niet 
voortgekomen uit het eerste maar eerst later opgebouwd en 
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samengevoegd nadat een nieuwe roeping hiervoor van Godswege
was uitgegaan. Het eerste had tot doel Israël tot jaloersheid te 
verwekken en heet daarom ingeplant op de tamme olijfboom
(Rom. 1.1), het laatste heeft een geheel ander doel. 

Een en ander, hoe belangrijk ook met het oog op het uitleggen
der Schrift, zou nog niet de grote scheiding tussen ons en de heer 
Knoch met zijn volgelingen het meest beklemtonen. 't Is vooral 
t.o.v. de hoop dat we tegenover elkaar staan. De heer Knoch moet 
in zijn visie I Thess. 4 houden voor de hoop van deze bedeling.
Dat hij hierbij iets anders in de Schrift legt zij voor thans 
daargelaten. Hij ziet niet in dat door zijn leer aan Gods eer tekort 
wordt gedaan. Paulus wenst gelijkvormig te worden aan Christus' 
dood, ontbonden te worden en bij Christus te zijn. Waar hij
volgens 2 Cor. 5 niet naakt bevonden maar in Fil. 1 wel ontbonden 
wenst te worden, kan het ontbonden worden niet de doodstoestand 
zijn. Dan zou hij eerst iets niet begeren en later weer wel. « Paulus 
verkiest nergens de dood » zegt de heer Knoch in zijn aantekening
op 2 Cor. 5:2. Dus ook niet in Fil. 1. Hij kiest dus iets anders. En 
dat bereikt hij volgens 2 Tim. 4, nadat hij er nagejaagd heeft, Fil. 
3,. Hieruit volgt dat er iets hogers is dan de wederkomst want als 
hij nu reeds ontbonden is (en dit niet de dood is) is het wat anders. 
Voor ons het ontbonden worden uit het graf. Daarom is de hoop 
voor deze bedeling niet de wederkomst met de opname, maar de 
uitopstanding, het ontbonden worden en met Christus zijn. En 
eerst zo kunnen we met Hem geopenbaard worden, Col. 3. 
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Voorwoord

Het was reeds lang onze begeerte een betrekkelijk eenvoudig
werkje te schrijven over het Lichaam van Christus, de grote
Verborgenheid. We hadden reeds brede uiteenzettingen er van 
gegeven en ook kortere aanwijzingen. In de reeks « Om en over de 
Verborgenheid » hebben we er ook over gehandeld. En in het 
Afrikaans heeft wijlen de heer Kloppers er over geschreven. Toch 
gevoelden we dat er behoefte was aan een korte, althans beknopte 
uiteenzetting van dit hoogst belangrijke onderwerp en daarom 
hebben wij ons aan het werk gezet om te pogen het uit de Schrift 
toe te lichten.

We hebben aan de beknoptheid de duidelijkheid niet willen 
opofferen en hopen dat we door deze na te streven ook weer niet 
al te breed zijn geworden, maar de zaak zo te hebben behandeld, 
dat de lezer een zo goed mogelijk inzicht moge verkrijgen in de 
verborgenheid, die buiten de eeuwen om in God is verborgen
geweest tot op Paulus, de grote en unieke apostel, wie het ook 
gegeven is het eerst hiermee bekend te worden gemaakt. 

Juli 1943 DE SCHRIJVER.
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I. NATIONALE EN PERSOONLIJKE VERKIEZING. 

Gods Woord is klaar en toch diep, eenvoudig en toch rijk. Het 
bevat kernen, die op zichzelf eenvoudig zijn en toch van achteren 
en nabij bezien een geheel organisme inhouden. Dit blijkt dan bij
de uitgroei er van, bij de ontwikkeling. We vinden dit b.v. bij de 
beloften aangaande Christus, en bij de gegevens aangaande Zijn
wederkomst. Welk een openbaring ligt er b.v. al niet in het woord 
van Gen. 3:15: « uw zaad ». In kiem ligt daarin reeds de 
maagdelijke geboorte, het geworden zijn uit een vrouw zonder 
toedoen des mans, vervat. In het woord dat de Heere zal 
wederkeren ligt Christus' Godheid en Zijn wederkomst. In 's 
Heeren maaltijd bij Abraham ligt Zijn vleeswording. In de belofte 
van Gen. 13:15: al het land dat gij ziet zal Ik u geven en uw zaad 
tot in eeuwigheid, ligt in Israëls herstel. Zo is er meer. Hoe 
eenvoudig en hoe rijk. En zo is het ook met de eerste belofte aan 
Abram in Gen.12:1-3, dat we in bijzondere vorm, in 
structuurvorm, citeren. 

Gen. 12:1-3. De Heere had tot Abram gezegd:
Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis 

naar het land dat Ik u wijzen zal 

1.En Ik zal u tot een groot volk maken 
      2. en u zegenen 
            3. en uw naam groot maken 

   4. en wees een zegen 
            5. en Ik zal zegenen die u zegenen 
      6. en vervloeken die u vloekt, 
7. en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. » 

Hier ligt een dubbele verkiezing voor: een nationale en een 
persoonlijke. De nationale betreft het « grote volk » en « in u alle 
geslachten gezegend ». Dit blijkt van achteren bij de uitwerking « 
God geeft Israël nationale beloften. Maar tegelijkertijd laat Hij
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daarmee parallel lopen de persoonlijke verkiezing van een reeks 
gelovigen die wel in Israël optreden maar die in wezen tot een 
hogere wereld behoren, die in Abram zijn geestelijke vader vindt. 
Niet dat ze met Abram begonnen is. Ze opent met Abel. Maar in 
Abram vindt ze het grote uitgewerkte voorbeeld van de 
geloofswandel. Tevens een voorbeeld waarop Jood en Heiden 
terug konden lopen. Abram was beider geestelijk vader. 

DUBBELE BELOFTEN. Gen. 12:1-3 is de kiem en kern van het 
verbond der belofte. Dit heeft een persoonlijke en nationale zijde.
Het betreft Abram en het « grote volk ». Abram, reeds eerder 
uitverkoren (Neh. 9:7), wordt hier in tweeërlei verhouding gesteld:
hij zal zijn de vader van een groot volk en hij zal dit volk en al de 
andere ten zegen zijn. « Ik zal u tot een groot volk maken » en « in 
u zullen gezegend worden alle geslachten des aardrijks ». Het 
woord van Gen. 12 bevat zo een dubbele belofte. Of beter: Er is 
een dubbele verhouding met beloften. Er is 1. Een groot volk. 2. 
Abram. 3. Alle geslachten. Abram staat tot het grote volk als de 
natuurlijke voorvader — dit is de eerste verhouding. Maar hij staat 
tot alle geslachten in een geestelijke verhouding. In hem zouden 
(en zullen) ze alle gezegend worden. er is dus een natuurlijke lijn
en een geestelijke lijn. En elk dezer heeft zijn beloften. In Abrams 
verdere leven worden deze lijnen uitgewerkt. De Heere begint
eerst met de natuurlijke lijn. Gen. 12:7 « Uw zaad zal Ik dit land 
geven ». Gen. 13:15, 16 « Want al dit land dat gij ziet, zal Ik u 
geven en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als 
het stof der aarde ». Dan werkt de Heere de geestelijke lijn uit: 
Toen leidde Hij hem uit naar buiten en zeide: 

Gen. 15:6 « Zie nu op naar den hemel en tel de sterren, indien 
gij ze tellen kunt. En Hij zeide: Zo zal uw zaad zijn ». 

Dit is een ander zaad. Het eerste is als het stof der aarde, het 
tweede is als de sterren des hemels. Het een is het natuurlijke, het 
ander het geestelijke zaad. Dat er verschil is, bewijst de verdere 
Schrift. In Gen. 17 vinden we de dubbele beloften samenkomen. 
In vs. 4 wordt Abram gesteld tot een vader van menigte der 
volken. In vs. 6 wordt gezegd dat hij zeer vruchtbaar zal zijn en tot 
volken zal gesteld worden. Dus eerst is het: tot vader van menigte

275



der volken, dan: tot volken. Het eerste is iets anders dan het 
tweede. In Gen 22 vinden we ze ook weer samen. In vs. 17 is het: 
« Uw zaad zal de poort Zijner vijanden erfelijk bezitten ». Dit is 
het natuurlijke zaad. In vs. 18 is het: En in uw zaad zullen 
gezegend worden alle volken der aarde ». Nu kan men wel 
zeggen: Dit wordt gezegd met het oog op Christus. We willen dit 
aannemen. Maar dan moet men hetzelfde zeggen van vs. 17: Dan 
is het « uw zaad » daar ook Christus. Maar indien men het daar op 
Abrams natuurlijke zaad laat slaan, dus op velen betrekking doet 
hebben, dan moet vs. 18 ook van velen gelden. De beste wijze van 
uitlegging lijkt ons toe beide te nemen. Vs. 17 ziet dan op Christus 
en op Abrams natuurlijke zaad — Christus als Israëls koning en de 
andere Israëlieten mede erfgenamen met Hem van het Land —. 
Vs. 18 ziet dan mede op Christus en een reeks van anderen die 
mede zegenaars der volken zullen zijn en die Paulus ongetwijfeld
op het oog heeft als hij spreekt in Gal. 3:7 « Zo dan die uit het 
geloof zijn worden gezegend met den gelovigen Abram ». Dit is 
Abrahams geestelijk zaad. 

Men moet deze lijnen voor het verstaan der Schrift wel in het 
oog houden. Er is de nationale lijn met nationale beloften d.w.z. 
een aards land, aardse zegeningen, een Davidisch koningschap,
met Jeruzalem als centrum, heerschappij op aarde, zegen voor 
allen die besneden zijn en Gods wet houden. Er is de persoonlijke
verkiezingslijn: geen nationale maar geestelijke zegening, geen
aards land, maar hemels Vaderhuis, een Melchizedeks koning en 
priesterschap (het ingaan in het heilige der heilige), een zegening
voor alle volken. In het O.T. werkt God veelal de nationale lijn
uit. In het N.T. — maar dat eerst door de roeping van Paulus —
werkt Hij de tweede lijn uit. Heeft deze dan tot zolang stil gelegen
zal men vragen?. Het antwoord is ontkennend. God heeft deze lijn
echter in stilte uitgewerkt. Hij heeft binnen de nationale 
verkiezing van Israël als Zijn bijzonder volk een persoonlijke
verkiezing gedaan t.o.v. hen, die mét Abraham zullen gezegend
worden. Het is deze lijn, die in de nationale verkiezing lag en bij
Paulus nu tot verbreding komt. Ze was echter niets nieuws, maar 
in kiem reeds aanwezig. Daarom verwijst Paulus t.o.v. deze lijn
telkens naar het O.T. 
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II. DE TWEELIJN IN HET N.T. 

CHRISTUS DE KONING. De tweelijn, de dubbele belofte, gaat
door in het N.T. Christus biedt Zich aan Israël aan als koning, wel 
niet in koninklijke heerlijkheid, maar als de grote Herder, die tot 
het koningschap is geroepen, evenals David. Hij wil Israël 
nationaal bevrijden en belooft in Mt. 5:5: « Zalig zijn de 
zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven ». In het 
Grieks staat voor « aardrijk » het woord gè, dat zowel « aarde » 
als « land » kan betekenen. We geloven dat in Mt. 5:5 « land » had 
moeten worden vertaald. Christus is immers gekomen tot het Zijne
(Joh.1) en een dienaar der Besnijdenis geworden om de beloften 
der vaderen te bevestigen (Rom. 15). Hij spreekt daarom niet over 
de aarde, maar over het land, het aan Abram beloofde land 
Kanaän. De zachtmoedigen zullen dat beërven. Tot Zijn discipelen 
zegt Hij in Mt. 19:28: « Voorwaar zeg Ik u dat gij, die Mij
gevolgd zijn, 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 geslachten Israëls ». Nu zijn
« de geslachten Israëls » voor ons — de geslachten Israëls, de 
twaalf stammen. Daarover worden de apostelen tot rechters, 
richters, door hun oordeel en inzicht leidend, aangesteld. Weer 
komt het nationale element naar voren. 

Bij de intocht zong men Hen toe, Mk. 11:10: « Gezegend zij het 
koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den naam des 
Heeren ». En, Lk. 19:38: « Gezegend is de koning die daar komt 
in den naam des Heeren ». Toen werd vervuld Zach. 9:9: « 
Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems, 
zie uw koning zal u komen, rechtvaardig en Hij is een Heiland, 
arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der 
ezelinnen ». En boven het kruis stond: Joh. 19:19: « Jezus de 
Nazarener, de koning der Joden ». Telkens vinden we hier de 
koningsgedachte. Men vergeestelijke dit niet, make er niet van « 
de Koning der Kerk ». Hij is de Koning Israëls, zoals Nathanaël 
dit zei, Joh. 1:50. Christus' politieke koningschap wordt hier 
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bedoeld, d.w.z. Zijn koningschap over een letterlijk volk, over een 
letterlijk aards land, Zijn koningschap over het volk van Israël en 
over Kanaän. De engel Gabriël had daar immers ook over 
gesproken in Lk. 1:32 en 33: « Deze zal groot zijn en de Zoon des 
Allerhoogste genaamd worden en God, de Heere, zal Hem den 
troon Zijns vaders Davids geven ». En aangezien de troon van 
vader David niet in de hemel gestaan heeft, noch een geestelijk
koningschap heeft betekend, maar Davids politieke macht over 
Kanaän inhield, zo zal Christus in politieke zin koning zijn over 
Israël te Jeruzalem. 

Evenals Prinses Juliana de troon der Oranjes zal bestijgen, maar 
daardoor geen koningin van Canada zal worden, omdat ze daar 
een tijd geweest is maar vorstin over Nederland, zo zal Christus 
als Hij Davids troon erft, geen Koning der Kerk worden in de 
hemel, maar letterlijk de koningsmacht over Israël uitoefenen. 
Ook de Handelingen wijzen daarop. Christus spreekt met Zijn
discipelen over het koninkrijk Gods, Hand. 1:3. En als Zijn
discipelen dan vragen, wanneer dit komt dan zegt Hij niet: Dat 
hebben jullie nu geheel verkeerd begrepen, het is een geestelijk
koninkrijk, het koningschap door woord en Geest over de harten 
der mensen, maar: Het komt u niet toe te weten de tijden of 
gelegenheden die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 
Hand. 1:7. Hij zegt dus niet: Het komt niet, dat aan Israël op te 
richten koninkrijk, maar Hij erkent dat het komen zal, alleen de 
tijd is niet te bepalen. Ook Paulus spreekt van koning Jezus, Hand. 
17:7. Dit alles is voldoende om op nationale karakter der beloften 
te wijzen. Want Christus als letterlijk, politiek vorst over Israël 
betekent niet minder dan dat Israël als volk hersteld wordt en weer 
in zijn land, het land der vaderen, wonen zal. In deze lijn komt de 
nationale verkiezing naar voren. 

DE EERSTGEBORENE ONDER VELE BROEDEREN. Maar er 
is ook een andere lijn, een waarvoor we geheel onverwacht 
worden geplaatst, maar welke daardoor bewijst, dat zij bekend 
moet zijn. We vinden haar in Joh. 14:2,3. « In het Huis Mijns
Vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou Ik het u gezegd
hebben; Ik ga henen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik 

278



henen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik 
weder en zal u tot Mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar Ik 
ben ». Hier is sprake van het Huis des Vaders, een Huis, dat we 
zeker niet op aarde kunnen en moeten zoeken, aangezien Christus 
er heen gaat om het toe te bereiden. Het is Boven. En het biedt een 
anderen dan aardse heerlijkheid. Bijzonder komt dit naar voren in 
het hogepriesterlijk gebed van Joh. 17. De Heere bidt in vs. 5: « 
En nu, verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven met de heerlijkheid
die Ik bij U had eer de wereld was ». Dit was toen Hij als Logos
bij de Vader was (Joh. 1). En in vs. 24: « Vader, Ik wil dat waar Ik 
ben ook die bij Mij zijn die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn
heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt ». En 
in vs. 22: « En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij
gegeven hebt ». 

Hierin is sprake van een andere dan aardse heerlijkheid. Het 
gaat over de heerlijkheid des Zoons, een hem gegeven
heerlijkheid. Daarin zullen anderen delen. Dit is een geheel andere 
sfeer van heerlijkheid, een die geen verband hield met het land, 
met de aarde, met een regeren over Israël, met een zitten op twaalf 
tronen. Hier is sprake van een aan Christus gegeven heerlijkheid
waarin ook anderen delen, van een heerlijkheid voor de 
grondlegging (nederwerping) der wereld, van een heerlijkheid
lang voor het land beloofd werd. Hieruit blijkt eens te meer het 
verschil in sfeer. Was deze sfeer onder Israël bekend of wist dit 
volk er niets van? Israël kon er iets van weten. Was niet Elia 
opgevaren ten hemel en bleek hieruit niet dat God tot een hogere
sfeer dan de aarde kon toebereiden. En hadden drie der discipelen 
Elia niet ontmoet in gezelschap van Mozes, op de berg der 
verheerlijking, welk feit bewees dat ook Mozes tot die hogere
sfeer was ingegaan. Staat er niet, dat zij gezien werden « in 
heerlijkheid », Lk. 9:21? Zo blijkt dat de hogere sfeer, zij het dan 
ook al niet massaal, toch onder Israël niet geheel onbekend was. 
Waar nog iets bij kwam. 

De gehele ceremoniële dienst, de schaduwdienst, wees er naar. 
Stelde het heilige en heilige der heiligen geen hogere sferen voor? 
Was de tabernakel niet het wereldlijk heiligdom (Heb.9), d.i. een 
afbeelding van het heelal, t.o.v. zijn heerlijkheidsferen? Sprak het 
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heilige niet van de hemel, het heilige der heiligen van de hemel 
der hemelen waar het O.T. van spreekt, reeds bij monde van 
Mozes, Deut. 10:14? En al willen we nu wel toegeven, dat Israël 
als volk, massaal deze dingen niet gezien heeft, er moeten onder 
hen telkens weer door Gods Geest verlichten zijn geweest, die dit 
wel zagen. Rechtstreeks openbaart het O.T. dit niet. Maar het 
openbaart evenmin dat Abram uitzag naar een andere stad, het 
hemels Jeruzalem, Heb. 11. Is het daarom tot op de N.T. dag
verborgen geweest? 

Dezelfde Geest die het Abram deed zien, heeft ook anderen 
verlicht als ze lazen van Melchizedek, de priester van God, de 
Allerhoogste, die Abram zegent en hem brood en wijn brengt. Zij
hebben in die gestalte, die plotseling naar voren treed, het type van 
een hogere sfeer gezien. En zo heeft ook de schaduwdienst tot hen 
gesproken van hogere sferen. We geven toe dat dit voor de 
enkelen was, voor hen, die met Paulus niet hun rechtvaardigheid
uit de wet wilden hebben, maar Gods rechtvaardigheid zochten, 
die uit het geloof is. (Een der zulken ontmoeten we in Ps. 36 als 
hij bidt. Strek ... uit ... Uw gerechtigheid over de oprechten van 
hart.) Zulken wáren er. En hun was de tweede sfeer, die der 
hemelen, bekend. En daarom kan Christus spreken van « het Huis 
Mijns Vaders » welks vele woningen Hij gaat toebereiden. Paulus 
noemt het: het Huis aionisch in de hemelen (2 Cor. 5). Abram 
wordt in deze sfeer geplaatst als de Heere hem zijn geloof tot 
gerechtigheid rekent, Gen. 15:6. 

Het is deze sfeer, die Paulus in den brede uitwerkt in de 
Romeinenbrief. Er is tweeërlei rechtvaardigheid of gerechtigheid.
Ten eerste, die uit de wet, Fil. 3:6. In deze verkeerden Zacharias 
en Elisabeth, Lk. 1:6; zij wandelden in al de geboden en rechten 
des Heeren onberispelijk. En toch zal uit de werken der wet geen
vlees gerechtvaardigd worden voor Hem Rom. 3:20. Er is een 
andere. Dat is de tweede. Het is de rechtvaardigheid of 
gerechtigheid Gods, dat is de rechtvaardigheid door het geloof van 
Jezus Christus, Rom. 3:22, Fil. 3:9. 

Men zou kunnen spreken van een relatieve en een absolute 
rechtvaardigheid. De relatieve is de wettische, de absolute, de 
geloofsgerechtvaardigdheid. In Christus zijn beide absoluut. Hij
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heeft volkomen de wet volbracht en is de Voleinder des geloofs.
Maar t.o.v. de mens is er relatieve en absolute. En dit geeft
tweeërlei sfeer aan: de aardse en de hemelse, de nationale en de 
bovennationale, het erfgenaam zijn des lands (en bij uitbreiding
der aarde), het erfgenaam zijn van het Vaderhuis. De overgang is: 
het rusten van zijn werken en het opgaan in de rust aangebracht
door Christus' geloof. Gelijk God zes dagen werkte en daarna 
rustte, zo moet bij de gelovige de arbeid om rechtvaardig te zijn
door Gods geboden te doen (of te willen doen) overgaan in een 
rust in het geloof van Christus; dan treedt de sabbat in der 
geloofsgerechtigheid.

In welke positie staat men dan tot Christus? Niet als onderdaan 
tot koning, maar als broeder tot eerstgeboren broeder. Paulus geeft
dit duidelijk aan in Rom. 8:29-30. « Want die Hij te voren gekend
heeft, die heeft Hij ook tevoren geordineerd den beelde Zijns
Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zij onder 
vele broederen. 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 ». Rom. 8 vult Joh. 17 aan. Het laatste wijst de 
aard der heerlijkheid aan, het eerste de groep voor deze 
heerlijkheid. Tevens de verhouding tot Christus. Men moet over 
de termen, die de verhouding tot Christus regelen, niet heen lezen 
of die alle voor identiek houden. Dat doen we in het dagelijkse
leven ook niet. Een vorst staat tot zijn kinderen en tot zijn
broeders en zusters in geheel andere verhouding dan tot zijn
onderdanen. Dat blijkt hier al uit, dat de eersten recht hebben op 
toegang in zijn familiekring, de laatsten niet. De broeders des 
Heeren in geestelijk opzicht zijn Hem nader dan Zijn volk. De 
intimiteit is veel groter. 

Daarmee ook hun heerlijkheid rijker. Beërven in de eerste sfeer 
de zachtmoedigen alleen « het aardrijk », de rechtvaardigen « de 
aarde », Ps. 73, zij die tot de tweede sfeer behoren, ontvangen als 
erfdeel een Huis, iets anders dus dan een land. En dit is: in de 
hemelen, iets anders dus dan de aarde. 
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III. DE HANDELINGENTIJD. 

JOOD, GRIEK, GEMEENTE GODS. Voor we tot de behandeling
van het eigenlijke onderwerp kunnen overgaan, moeten we nog
iets anders behandelen, n.l. de Handelingentijd. Eerst door de 
tegenstelling tussen toen en nu te zien, krijgt de bedeling waarin 
we nu kunnen leven veel beter perspectief. De meeste geschillen
ontstaan door het niet voldoende letten op de dingen die 
verschillen. Als men de hierboven door ons gegeven lijnen niet 
onderscheidt, als men ze met elkaar vereenzelvigt en daardoor 
uitwist komt er verwarring. Met al den aankleve van dien, 
traditieleer. In 1 Cor. 10:32 geeft Paulus de drievoudige indeling
die we reeds vroeger gevonden hebben met het oog op de tijd. Hij
zegt: « Weest zonder aanstoot te geven én de Joden én den 
Grieken én der gemeente Gods ». Met de Jood bedoelt hij Israël, 
het nog niet bekeerde Israël, met de Grieken de Heidenen, met de 
gemeente Gods de uit Joden en Heidenen gelovig geworden
groep, zij die in Abraham hun geestelijke voorvader hebben. Wat 
voor de « Jood » is, moet voor de « Jood » blijven. Voor hem zijn
de meeste O.T. beloften. Voor hem is het Land, Gen. 13:15;15:18-
20, zijn « de beloftenissen der vaderen », Rom. 15:8, is Jeruzalem, 
de stad des groten Konings, Mt. 5:35, is de heerlijkheid, de 
verbonden, de wetgeving, de dienst Gods (de ceremoniën) en de 
beloftenissen, Rom. 9:4. Voor hem is het koninkrijk der hemelen 
met Christus op de troon van David, Lk. 1:31-33. Eerlang komt de 
tijd, dat Israël als eerstgeboren volkenzoon (Ex. 4:22) zijn
rechtmatig aandeel in de Schriften zal opvragen. 

Dit aandeel is rijk en breed en omvat Wet, Profeten, Psalmen, 
Evangeliën, Algemene zendbrieven en de Openbaring. De 
Christenheid heeft zich vele der beloften, voor Israël bestemd, 
onrechtmatig toegeëigend, ze « vergeestelijkt », d.w.z. van termen 
als Israël, Jakob, enz. de Kerk gemaakt en zich van Paulus 
afgewend. Voor de « Griek », d.i. de Heiden, is er een zegening
door de « Jood ». « Want het zal geschieden, dat de Heidenen naar 
den wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volkeren, 

282



zullen vragen en Zijn rust zal heerlijk zijn », Jes. 11:10. In Abrams 
zaad zullen alle volken gezegend worden, Gen. 2:18. Om dit 
woord alleen op Christus te doen zien, is onjuist. Zeker, zonder 
Hem zou er in het geheel geen zegening wezen. Maar dit sluit niet 
uit dat er ook niet Abrahams geestelijk zaad mee bedoeld is, het 
Israël Gods en het Geestelijk Heidendom. — De Heidenen zullen 
opgaan naar Jeruzalem om daar den Koning, den Heere der 
Hemelscharen, te aanbidden, Zach. 14:16. — Dan komt de 
wereldvrede: « Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heeren 
woord uit Jeruzalem. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden 
en hun spiesen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere geen
zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren », Jes. 2:3, 
4. Meer nog: « De Volken zullen U, o God, loven, de Volken 
altemaal zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken 
zult richten in rechtmatigheid en de Natiën op de aarde, die zult 
Gij leiden », Ps. 67:4,5. Dan zal Christus zijn een licht tot 
verlichting der Heidenen en tot heerlijkheid van Zijn volk Israël, 
Lk. 2:32. Dan komt er een honger naar verlichting en kennis door 
Israël en Israëls heil. « Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet 
kendet en het volk dat u niet kende, zal tot u lopen om des Heeren 
uws Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want Hij heeft u 
verheerlijkt », Jes. 55:5. En de Heidenen zullen tot uw licht gaan
en koningen tot den glans die u is opgegaan... Want de menigte
der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u 
komen, — En uw poorten zullen steeds openstaan. — opdat men 
tot u inbrengen het heir der heidenen en hun koningen tot u geleid
worden », Jes. 60:3, 5, 11. 

Dan is het: « De Heere heeft Zijn heil bekend gemaakt voor de 
ogen der Heidenen:, Ps. 98:2. Als derde groep noemt Paulus « de 
Gemeente Gods ». Zij bestond in Paulus dagen uit Jood en Heiden 
en had andere dan nationale beloften. De Jood had wel de 
voorrang wat prediking en aanbod betreft, Rom. 1:16, maar naar 
geestelijke staat en beloften stonden beiden voor God gelijk. Allen 
hebben gezondigd en derven Gods heerlijkheid, Rom. 3:23. Maar 
God is bij de heilsaanbidding niet alleen een god der Joden maar 
ook der Heidenen, Rom. 3:29. Hij rechtvaardigt de Besnijdenis uit 
het geloof, de Voorhuid door het geloof Rom. 3:30. Beide worden 
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gezegend mét den gelovigen Abraham die een vader is van 
Besnijders en Voorhuid, Rom. 4:10, 12; Gal. 3:8. Zij zijn
erfgenamen der wereld, Rom. 4:13. Dat is der hemelen en der 
aarde. Wat Gen. 12 aangeeft met het « in u » gezegend worden, 
wordt getypeerd door het beeld van de olijfboom, Rom. 11. Op de 
tamme olijf — beeld van Israëls hogere zegening, worden wilde 
takken ingeënt — de heidenen. Zij krijgen deel aan de sappen van 
de boom. De natuurlijke eigen takken worden afgehouwen, de 
wilde ingeënt. De Heidenen krijgen Israëls hogere zegeningen,
aan Abraham beloofd, en groepen van Israël werden daarvan 
verstoken. De Heidenen werden als 't ware voor de tijd reeds 
ingeplant. Zij zouden gezegend worden in Abram, d.i. in zijn
persoon. Maar God zegent ze nu al bij voorbaat in Zijn zaad, 
Christus. Dit is een vooruitgrijpen op de latere zegening. Maar 
geen volle vervulling er van noch de normale gang. Echter, het 
geschiedt.

Al het bovenstaande is niet de grote verborgenheid. Deze is nog
wat anders. Uit het bovenstaande blijkt tweeërlei, n.l., dat uit de 
Schrift, dat de Heidenen, d.i. Volken, niet-besneden Volken, 
eenmaal massaal zullen gezegend worden. Maar — alleen door 
Israël. Wat weer twee dingen bewijst: vooreerst, dat de zegen in 
Gen. 12:1-3 en in de verdere hoofdstukken hem gegeven, van zeer 
verre strekking is en nog niet ter helfte vervuld; dan dat met zijn
zaad niet uitsluitend Christus alleen bedoeld wordt. Ten tweede, 
dat wat we nu zien en in de geschiedenis van het hele 
Christendom tevens, op verre na niet de vervulling der 
bovenstaande beloften is. Want al aannemende dat « Israël » » de 
Kerk » is, dus deze profetieën « vergeestelijkende », dan nog zien 
we nergens in de Kerkgeschiedenis noch in onze dagen dat de 
Heidenen of zelfs brede scharen uit deze Heidenen naar « de Kerk 
» stromen om haar licht te begeren. Het evangelie van de dagen
van het Christendom, de onze hierbij ingesloten, is veel aanbod en 
weinig vraag. Er is afwezigheid van zielshonger; geen algemene
heilsbegeerte. Geen « menigte der zee », noch « heir der Heidenen 
» keert zich tot de Christelijke Kerk. Moeizaam kan deze een 
plaats in de wereld bezet houden. Zelfs van een « geestelijke » 
vervulling is dus geen sprake. Ziet men dit alles echter voor de 
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toekomst bestemd, dan is een letterlijke vervulling te verwachten 
en houdt men tevens de lijnen goed uit elkaar. 
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IV. WAT IS DE VERBORGENHEID. 

VOLGORDE VAN PAULUS' BRIEVEN. We komen nu tot het 
hart der zaak, n.l. deze vraag: 

Wat is nu toch wel de grote verborgenheid die Paulus in de 
Efezer brief op het oog heeft. Om het inzicht daarin te 
verhelderen, willen we eerst spreken over de bouw van het N.T. 
en de volgorde van Paulus brieven. Het N.T. bevat drie , beter vier 
delen, ze zijn: 

1. de Evangeliën met de handelingen, 
2. de Algemene Zendbrieven met de Openbaring, 
3. Paulus brieven. Maar deze vallen in tweeën uiteen, waarom 

we liever van 4 delen spreken. 
De vier Evangeliën met de Handelingen bevatten het beeld van 

de Persoon van Christus en het aanbod van delen over het 
koninkrijk aan Israël voor en na het Kruis, dus handelen over het 
koninkrijk en de Koning voor en na Zijn dood, opstanding en 
hemelvaart. De Algemene Zendbrieven zin mede voor Israël. Ze 
waren voor de tijd der Handelingen maar veel meer nog voor de 
(nu nog komende) toekomst, waarin Israël weer is ingeschakeld.
Ze lopen uit in de Openbaring, het boek dat geheel toekomstig is. 
Tussen deze in staan Paulus' Brieven. Het is echter onjuist dit zo 
uit te drukken. Want Paulus heeft ook Brieven tijdens de 
Handelingen geschreven waarin wel dingen zijn die een 
grondleggende betekenis hebben ook voor nu maar waarin 
anderen dingen opgeschort zijn. Ze bevatten doorgaande en 
bedelingswaarheid. De eerste blijft van kracht, de laatste kan 
opgeschort worden. we kunnen nu de Brieven als een geheel
aanmerken maar ook — en beter — ze in twee groepen in delen, 
die welke hij schreef voor Israël Lo–Ammi (niet–Mijn Volk) werd 
en die welke hij daarna van Gods Geest ontving. Over deze 
indeling de volgende opmerkingen. 

We kunnen niet precies de jaren opgeven waarin Paulus' 
Brieven geschreven zijn. De hier gegeven jaartallen zijn ontleend 
aan de Companion-Bible. Ze zijn niet absoluut vaststaand maar 
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benaderd of aangenomen. Wat voor ons vaststaat is dat de 
Thessalonicensen-, de Corinthen-, de Galaten- en de 
Romeinenbrief of brieven geschreven zijn voor Hand. 28:28, 
d.w.z. voor Paulus' gevangenschap in Rome en Efeze, 
Filippenzen, Colossenzen tijdens zijn eerste en 2 Timotheus 
tijdens zijn tweede gevangenschap. 

We plaatsen Hebreeën bij Paulus' Brieven al zegt de Schrift niet 
rechtstreeks dat hij de schrijver is. We weten ook niet wanneer hij
geschreven is. Een ding is wel zeker: nog tijdens de offerdienst. 
Wij plaatsen hem achter 2 Thess. waar hij steeds in de oudste 
handschriften voorkomt. 

We weten niet precies de volgorde van 2 Cor. en Galaten. 
Sommigen nemen Galaten als Paulus' eerste Brief, zetten hem dus 
voor 1 en 2 Thess. We menen nog steeds dat hij van later datum 
is.

We weten ook niet precies wanneer 1 Tim. en Titus geschreven
zijn. Er wordt ook aangenomen, dat zij voor Israëls geestelijke
verwerping zijn geschreven. We plaatsen ze echter later. Ze staan 
apart. Ze dateren uit de tijd tussen de twee gevangenschappen.
Filemon, dat geschreven is tijdens Paulus' eerste gevangenschap
plaatsen we bij de bedeling der verborgenheid. Een en ander in het 
oog houdende hebben we nu het volgende. Paulus' Brieven 
(daarbij ook Hebreeën rekenend) zijn met het oog op zijn reis naar 
Rome, beter: met dat op Israëls verwerping, in twee reeksen in te 
delen. Elk telt dan zeven brieven. Deze brieven gelden dan twee 
bedelingen, n.l. de Pinkstier- en Verzoeningsbedeling en dien 
waarin we nu nog leven, die des Geloofs en die der 
Verborgenheid.

Voor de eerste bedeling schreef hij: 
1. 1 Thessalonicensen plm. in het jaar 52 na Christus. 
2. 2 Thessalonicensen plm. in het jaar 53 na Christus. 
3. (Hebreeën) plm. in het jaar 54 na Christus. 
4. 1 Corinthe plm. in het jaar 57 na Christus. 
5. 2 Corinthe plm. in het jaar 57 na Christus. 
6. Galaten plm. in het jaar 57-58 na Christus. 
7. Romeinen plm. in het jaar 58 na Christus. 
Deze zeven Brieven zijn Paulus' oudste Brieven, geschreven in 
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een periode van ongeveer zeven jaar en wel gedurende de tijd die 
het Boek der Handelingen beschrijft. Toen ging voor Israël de 
Pinksterbedeling nog door. Toen volgde een tijd van rust voor 
Paulus' pen. Ongeveer van 4 jaar. Gedurende dien tijd schrijft
Paulus niet aan de Gemeenten. Hij was eerst twee jaar gevangen te 
Caissière en daarna twee jaar te Rome. Kort na zijn aankomst daar 
spreekt hij het oordeel uit over Israël buiten het Land en sluit 
hiermee voor lange eeuwen de deur van het koninkrijk der 
hemelen voor Israël toe. Hij citeert voor de derde maal Jes. 6:9 en 
10, iets wat Christus reeds twee maal gedaan had. (Mt. 13:14, 15 
en Joh. 12:40). Dit maakt een eind aan de Pinksterbedeling. Israël 
wordt terzijde gezet, de nationale voorrechten houden op. Het « 
eerst de Jood » (Rom. 1:16) verdwijnt. Tevens houdt op de 
prediking van het aan Israël op te richten koninkrijk der hemelen. 
De gaven, talen, tekenen, wonderen, profetieën van 1 Cor. 12 
worden « te niet gedaan » (1 Cor. 13). 

Van nu af begint iets nieuws, de bedeling des Geloofs en die der 
Verborgenheid. Voor de bedeling des Geloofs, welke de 
voortzetting is van die der Verzoening, maar nu geheel buiten 
Israël als natie om, schrijft Paulus 1 Tim. en Titus. Voor die der 
Verborgenheid, waarin iets geheel nieuws wordt geopenbaard,
schrijft hij Efeze, Colosse en Filippensen. Filemon, waarin we een 
kijk in Paulus' hart krijgen, is ter navolging en vormt met de 
andere drie het viertal uit de eerste gevangenschap. 2 Tim. is zijn
laatste brief en is geschreven uit zijn tweede gevangenschap. Het 
tweede zevental is mogelijk ook in een periode van plm. zeven 
jaar geschreven. We hebben dus: 

Voor de bedeling des Geloofs: 
1. 1 Tim. plm. 67 na Christus. 
2. Titus, plm. 67 na Christus. 

Voor de bedeling der Verborgenheid: 
3. Efeze, plm. 60 na Christus. 
4. Colossensen, plm. 61 na Christus. 
5. Filippensen, plm. 62 na Christus. 
6. Filemon, plm. 62 na Christus. 
7. 2 Tim., plm. 67 na Christus. 

Het kan onderzoekende lezers veel baten als zij steeds de 
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volgorde van Paulus' Brieven in het oog houden. Velen menen, dat 
dit de orde is waarin zij in het N.T. staan. Romeinen staat daarbij
voorop en zou dus het eerst geschreven zijn. Maar dat is de 
tijdsorde niet. Nu is het waar, dat indien de boodschap dezelfde 
blijft, het niet van veel invloed is wanneer ze gegeven wordt. 
Neem b.v. Israëls herstel. Of Jesaja of Zacharia dit nu leert, is in 
wezen hetzelfde. Maar zo staat het bij Paulus niet. Zijn latere 
Brieven behelzen iets wat niet in zijn vroegere geleerd wordt. Hij
heeft in die latere Brieven een openbaring neergelegd die een 
geheel uniek karakter draagt. Daarom is het nodig, zij het al niet 
de precieze dan toch enigermate de tijdsorde te weten. 

WAT IS DE VERBORGENHEID. En nu de kern der zaak. 
Indien de verborgenheid niet is, dat de Heidenen gezegend zouden 
worden met de gelovige Abraham, indien ze niet is dat Christus is 
de Eerstgeborene onder vele broederen, wat is ze dan? Buiten al 
het vroeger geopenbaarde en beloofde om heeft God een heilssfeer 
geopend, waarin Hij niet zegent in Israël , niet met de gelovige
Abraham, maar in Christus. En dat niet alleen, maar Hij vormt in 
deze bedeling, geopend door een bijzondere openbaring aan 
Paulus en door hem nader bekend gemaakt, een groep die buiten 
alle vorige omgaat en die genoemd wordt de gemeente die Zijn —
Christus' — Lichaam is. Van dit Lichaam is Christus het Hoofd en 
zijn zij die er toe behoren de Leden. Zij hebben een andere hoop 
of verwachting dan de voorgaande groepen en vormen een zo rijke
en heerlijke groep dat Paulus schier geen woorden genoeg kan 
vinden om dit uit te drukken. 

Vandaar de machtige taal van Efeze 1 en de dubbele beden in 
Ef. 1 en 3. Deze groep is geen uitverkiezing in de uitverkiezingen
dier er reeds waren, maar een uitverkiezing buiten alle andere om. 
Hij is de vervulling van een verborgenheid of geheimenis dat tot 
op Paulus in God is verborgen geweest. Daarover zullen we nu in 
Schriftwoorden handelen. 

We bezien de zaak daartoe van velerlei zijde. 
1e t.o.v. de verhoging van Christus. 
2e t.o.v. de zegeningen in Christus. 
3e t.o.v. de betrekking tot Christus. 
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4e t.o.v. de hoop op Christus.
5e t.o.v. de bediening door Christus. 
6e t.o.v. het vasthouden aan Christus. 
7e t.o.v. de kracht der opstanding van Christus. 

1. De verhoging van Christus

Over de verhoging van Christus wordt in meer dan een N.T. 
Schriftboek gesproken als van het zitten aan Gods Rechterhand. 
Feitelijk staat er in het Grieks tweeërlei term: zitten uit Gods 
Rechterhand en zetten in Gods Rechterhand. De eerste komt voor 
in Mt. 22:44; 26:64; Mk. 12:36; 16:19; Lk. 20:42; 22:69; Hand. 
2:34; Heb. 1:13; de laatste in Rom. 8:34; Ef. 1:20; Col. 3:1; Heb. 
1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Petr. 3:22. 

Op het verschil tussen beide zullen we hier niet ingaan. Het « in 
» Gods Rechterhand wijst de sfeer van volkomen rust aan. Efeze 
voegt aan de term « in Gods Rechterhand » nog iets toe: Ef. 
1:21,22 « Verre boven alle overheid en macht en kracht en 
heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze 
wereld (eeuw) maar ook in de toekomende en heeft alle dingen
Zijn voeten onderworpen... » Fil. 2:9 « ...en heeft Hem den (niet 
een, zoals de St.V.) naam gegeven welke boven alle naam is ... » 

Col. 1:9 « Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in 
Hem al de volheid wonen zou — » 

Col. 2:4 « in Dewelke al de schatten der wijsheid verborgen zijn
».

Ef. 1:19 « ... en heeft Hem gezet in Zijn Rechter hand in den 
hemel ». 

Al deze teksten wijzen op de verhoging van Christus en 
openbaren Zijn verheven en Goddelijke volheid. Ook wordt niet 
alleen gesproken van een zetten in Gods Rechterhand maar 
volgens de grondtekst van Ef. 1:19 wordt nog een aparte sfeer 
aangegeven die we elders nergens vinden. Er staat hier n.l. niet: « 
in den hemel « maar « in de overhemelse » waarbij me kan 
aanvullen: gewesten. 

Men weet dat er niet alleen hemelen zijn maar ook een derde 
hemel (2 Cor. 12). Christus zetelt hier echter niet; Hij is al de 
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hemelen doorgegaan, Heb. 4:14. Hij zetelt dus ook boven de derde 
hemel. Dit noemt de Schrift de overhemelse (gewesten of sferen). 
Het is hier waar de plaats van Gods Rechterhand is, in de 
overhemelse en het is hier waar 's Vaders troon is (Op. 3:21). 

2. De zegeningen van Christus.

Zegt Gal. 3:9:« zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend
met den gelovigen Abraham », Ef. 1:3 zegt iets anders: « 
Gezegend zij de God en Vader onzes Heeren Jezus Christus, die 
ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel (in 
de overhemelse) in Christus ». Dit is niet hetzelfde. Abrahams 
zegeningen betreffen het Land en de Wereld, welker erfgenaam
hij is (Rom. 4:13). Ze zijn voor Israël en de Volken (Rom. 15:9-
12). Ze betreffen ook wel de hemelen (Joh. 14:1-3; 2 Cor. 5:1) 
maar niet de sfeer die Ef. 1:3 noemt: de overhemelse (gewesten).
En dit staat er toch in de grondtekst. Verder staat er: « met alle 
geestelijke zegening ». Dit heft boven de stoffelijke en nationale 
uit. Voorts: « met alle geestelijke zegening ». Hier is geen enkele 
van uitgesloten. Wat deze alle omvatten, is niet zo gemakkelijk te 
zeggen, aangezien we hier opgeheven worden tot een sfeer 
waarvan ons alleen de Heilige Geest iets in het hart kan 
openbaren, waarom Paulus dan ook in Ef. 3 bidt: « opdat Hij u 
geve naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te 
worden door Zijn Geest naar den inwendige mens — opdat gij ten 
volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en 
lengte en diepte en hoogte zij en bekennen de liefde van Christus 
die de kennis te boven gaat opdat gij vervuld wordt tot al de 
volheid Gods », vs. 16-19. « Het alle geestelijke zegening » 
betekent in wezen: « vervuld worden tot al de volheid Gods ». In 
Christus woont al de volheid Gods lichamelijk, Col. 2:9. 

Tot de rijke zegeningen in Hem behoort: het vervuld worden tot 
alle de volheid Gods. Dit is een geestelijke zaak, die dus alleen 
inwendig kan doorleefd worden. Maar waar het iets geestelijks is, 
valt ook al het nationale en wereldlijke weg en blijft alleen over 
het bovennationale en het boven-wereldlijke. Het is in deze sfeer 
dat de zegeningen van Christus gegeven worden. Dit is een sfeer, 
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welke die der geschapen dingen te boven gaan. Christus bidt in 
Joh. 17 om verheerlijkt te worden met de heerlijkheid die Hij bij
de Vader had, eer de wereld was. 

Dit is 'n voor-wereldlijke heerlijkheid, die Hij had als begin der 
schepping Gods. Maar boven deze uitgaat de heerlijkheid als 
Beeld Gods. En het is deze heerlijkheid die heet: al de volheid 
Gods. Er is volheid Gods, er is al de volheid Gods. In Christus als 
begin der schepping Gods was rijke volheid: de gehele schepping
was in beginsel in Hem geschapen. Maar in Christus als Beeld 
Gods is al de volheid Gods, buiten de schepping om. 

Er is dus voor-wereldlijke heerlijkheid, er is voor-
scheppingsheerlijkheid. De eerste is er met het oog op de 
schepping, de tweede spreekt van een iets dat boven alle 
schepping, zelfs die van Christus als begin der schepping Gods, 
uitgaat.

3. De betrekking tot Christus.

Op de betrekkingen tot Christus moet men goed acht geven.
Gods Woord noemt er meerdere. men moet daarvan maar niet 
zeggen dat dit alles hetzelfde is. Christus is de Koning Israëls. Dit 
is Zijn betrekking tot het Volk. Hij is de Herder Zijner schapen. 
Dit is een groep uit dit Volk. Hij is de Bruidegom der Bruid. Dit is 
weer een andere groep. Hij is de Eerstgeborene onder vele 
broederen. Dit is weer een andere groep. De Bruid is niet de 
Broedergroep. Ook niet het gehele volk. God's verborgenheid kon 
in het O.T. niet geopenbaard worden. Ten eerste omdat God aan 
Israël Zijn loop moest laten en Hij niet wilde zeggen wat Hij doen 
zou in de grote Lo-Ammiperiode waarin Israël nu plm. 2000 jaar
heeft verkeerd. Ten tweede omdat voor Satan iets verborgen
moest blijven opdat God Heer boven alles zou blijken te zijn. Ten 
derde omdat blijken moest dat Christus' geloof dat van Abraham 
nog verre overtreft. Ten vierde omdat de Vader voor de Zoon nog
een intieme belofte heeft bewaard als bijzonder loon op Zijn werk 
en Hij Hem deze persoonlijk wil mededelen. Ten vijfde omdat Hij
het werk des Geestes, dat vroeger reeds zo in stilte geschiedde en 
waarvan heel weinig is geopenbaard, voor deze bedeling niet 
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openbaren kon. 
Ter uitwerking van de grote verborgenheid heeft God een aparte 

tijdgang geopend: de bedeling der genade Gods of der 
verborgenheid. Deze begon tijdens Paulus' eerste gevangenschap
te Rome. De duur is onbekend. In deze geheel zelfstandige
bedeling bereidt God het Lichaam in stilte toe. Dit geschiedt onder 
een zwijgende hemel waar in God niet door zicht of hoorbare 
tussenkomst ingrijpt of spreekt. Evenals een lichaam in de 
moederschoot in stilte wordt gevormd, bereidt God nu in deze 
bedeling in het verborgen de leden des Lichaams toe. Evenals de 
stenen van Salomo's tempel worden zij afzonderlijk toebereid en 
daarna hoofd voor hoofd in Gods tempel geplaatst. Voor hen 
wordt onder de toebereiding, Christus meer en meer de overste 
Leidsman en Voleinder des geloofs. Hij vervult voor hen alle 
functies, alle ambten, die nodig zijn om hen daartoe te brengen.
Voor hen zijn alle ceremoniën, alles wat Christus in enige vorm of 
handeling uitbeeldt schaduw. Zij wensen mede verborgen te 
worden in God om met Christus eenmaal te worden geopenbaard.
Inderdaad — deze verborgenheid is groot en onnaspeurlijk. 

Is de Bruid het Lichaam? Een tweede moeilijkheid is de vraag:
Is het niet de Bruid. Dit is tegenwoordig een algemeen gangbare
mening. Zij die dit aan nemen verwarren echter twee groepen die 
zeer van elkaar verschillen. Welke verschillen we in het kort aan 
geven. De Bruid is een groep uit Israël. Dit volk wordt Jehovah's 
of Jahwe's Vrouw genoemd, Jes. 54:6 Hij had het getrouwd, Jer. 
31:32. Israël hoereerde van de Heere af Hos 2, Ez. 16. Toch wil de 
Heere het terugnemen, Jer. 3:1 en Hij zal het opnieuw 
ondertrouwen, Hos. 2. De tijden door heeft de Heere aan Israël 
een overblijfsel gelaten, dat vernieuwd wordt tot bekering, dat 
weder Jehova zoekt als de Man, Jes. 54:1-8, Jer. 3:12-22. Dit deel 
wordt te Sion gebracht, vs. 14. Het zijn de ten leven 
opgeschrevenen in Sion en te Jeruzalem, Jes. 4:3. Op de berg Sion 
en te Jeruzalem zal ontkoming zijn voor de overgeblevenen die de 
Heere roepen zal, Joël 2:32 (Jes. 54:6). Tot deze groep behoort 
ook de Pinkstergemeente. Zij waren hiertoe naar Jeruzalem 
gegaan, hand. 2:5. 

Het O.T. leert zo dat er een huwelijksbetrekking bestond tussen 
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Jehovah en het volk Israël. Deze is door Israël als overspelig volk 
verbroken. Telkens is het door de Heere teruggeroepen, maar als 
volk genomen, hoorden zij niet. Dat deed alleen het overblijfsel.
Zij zijn het vernieuwde deel, dat Bruid genoemd wordt, de nog
niet gehuwde vrouw. Met hen wordt het nieuwe verbond 
opgericht. Zij zullen in Sion en te Jeruzalem wonen, Jer. 3 :14; 
hun smaadheid wordt weggenomen, Jes. 54:4 e.v. Dat zijn de 
dochteren van Sion over wier woningen beschutting zal zijn, Jes. 
4:4,5. Zie ook Jes. 62:1,4. Die Bruidsgroep bestond ook reeds in 
Christus' dagen, Joh. 3:29. Dit was geen verborgenheid, De Bruid 
is Jeruzalem, zij die te Sion vergaderd worden. Vanuit Jeruzalem 
gaat Israëls vernieuwing uit. De ware bestemming van de Bruid is 
het Nieuwe Jeruzalem, Op. 21. Zij mag in de toekomende eeuw 
nog in het Oude Jeruzalem wonen, haar hoop richt zich naar het 
Jeruzalem dat eenmaal zal nederdalen. De Bruid wordt de Vrouw 
des Lams; Op. 21:9. De titel « Lam » komt alleen voor in 
betrekking tot Israël. Paulus gebruikt hem niet. De term: « Vrouw 
des Lams », bewijst, dat de Bruid getrouwd is. Dit geschiedt in de 
toekomende eeuw, « in der eeuwigheid » van Hos. 2. Op. 21 is 
dan ook de toestand na die toekomende eeuw. Men ziet dat Vrouw 
en Bruid in het O.T. te vinden zijn, dat beide groepen behoren tot 
het naspeurlijke; dat de Bruid verbonden is met Jeruzalem en Sion 
en dat een deel er van te Jeruzalem verzameld was. De 
Pinkstergemeente maakt deel uit der Bruid. En deze is uit Israël. 
Niet uit de Heidenen. 

En al had Paulus nu ook een taak t.o.v. Israël, daarmee worden 
de Heidengelovigen nog niet de Bruid. Niet geheel Israël is de 
Bruid. Er zijn meer groepen bij een bruiloft. Er zijn de 
genodigden, t. 22:1-6, de knechten, Mt. 22:3,4, Joh. 2:5, de 
maagden die uitgaan de Bruidegom tegemoet, Mt. 25, de 
bruiloftskinderen, zeker wel de vrienden van de bruidegom. Mt. 
9:15, de broeders van de bruidegom, de maagden der bruid. En 
anderen. Zo zal ook de Bruiloft des Lams een rijke
verscheidenheid te zien geven van allerlei groepen die in 
verschillende betrekking tot Christus staan. Het Lichaam van 
Christus is een andere groep. Het kan de Bruid niet zijn omdat in 
het natuurlijke leven het lichaam van de bruidegom niet de bruid 
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is.
Het Lichaam van Christus is een absolute verborgenheid of 

geheimenis, dat eerst aan Paulus geopenbaard is nadat deze Israël 
te Rome het afscheid gegeven heeft, Hand. 28:28. Toen heeft God 
hem iets geopenbaard wat buiten de aionen gehouden was, iets 
waardoor het Woord tot zijn volheid gebracht werd, Col. 1:25. 
Wordt de Bruid uit Israël gevormd, het Lichaam is uit de Volken 
Col. 1:26,27. Israëlieten zijn hiervan echter niet buitengesloten,
maar ze kunnen er alleen toebehoren als hun besnijdenis in de 
geest tot voorhuid geworden is, als ze zien dat Israël voor God op 
een lijn gesteld is met de volken Dan kunnen zij deel krijgen aan 
de groep, die in Christus zijn Hoofd ziet. Niet zijn Bruidegom.
Deze groep is geen Bruid, maar een volkomen Man, Ef. 4:13. de 
vereniging met het Hoofd is geen huwelijksverhouding, maar een 
organische levensverhouding. 

Men verwijst vaak naar Ef. 5:25-33 om aan te tonen, dat de 
Gemeente de Bruid is. We antwoorden hierop, dat hier volstrekt 
van geen bruid sprak is. Er wordt gezegd dat, evenals Christus (het 
Hoofd) de Gemeente (het Lichaam) liefheeft, de man (het hoofd 
der vrouw) de vrouw (de aanvulling of deel van het lichaam des 
mans) moet liefhebben. De vrouw wordt hier aangemerkt als eigen
lichaam des mans, vs. 28. « Wij zijn leden Zijns Lichaams ». 
Evenmin als nu de leden van ons lichaam onze bruid kunnen, zijn,
evenmin kunnen de Leden van Christus' Lichaam de Bruid zijn.
Ef. 5 trekt een parallel tussen de liefde van Christus tot de 
gemeente en die van man en vrouw. Het merkt de vrouw aan als 
lichaam des mans. Niet als zijn bruid, want deze is juist nog geen
lichaam des mans wijl ze nog niet met hem gehuwd is. Paulus 
noemt deze dingen een grote verborgenheid of geheimenis,
hetgeen zeker niet doelt op de verhouding van bruidegom tot bruid 
wat geen grote verborgenheid kan heten. 

De zaak gaat dieper. 
Adam werd eenmaal in zichzelf gescheiden. Uit hem werd de 

vrouw gevormd en nu waren er twee mensen. In het huwelijk
wordt deze tweeheid opgeheven, moet dit althans en komt er als 't 
ware weer een mens. De man een lijn staat met de Volken. Het 
Lichaam heeft in Chris- ontvangt dan zijn aanvulling, iets dat bij
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hem past. ¹ Zo ontvangt Christus als Man der nieuwe schepping
Zijn aanvulling in het Lichaam, een groep die geheel bij Hem past, 
die zulk een eenheid met Hem vormt dat Paulus dit alleen maar 
kan illustreren door het huwelijk waarbij man en vrouw een vlees 
worden. « Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te 
hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, 
die heeft zichzelven lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees 
gehaat maar hij voelt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
Want wij zijn leden Zijns Lichaams ». Ef. 5:28?30. (Vs. 30b « en 
van zijn beenderen: is invoeging). 

Duidelijk zegt de Schrift dus dat we een eenheid met Hem 
vormen. Het verlaten van vader en moeder door de man om zijn
vrouw aan te hangen en zo een eenheid met haar te vormen is een 
flauw beeld van het door ons verlaten van onze natuurlijke sfeer 
om in een nieuwe eenheid over te gaan. 

« Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op 
Christus en op de gemeente », vs. 32. Paulus wijst hier op de 
intiemste eenheid die er is; hiervan is het huwelijk de enige
zwakke afschaduwing, waarom hij dat dan ook als zodanig noemt.

Bij bruidegom en bruid denkt men nog aan tweeheid, bij de 
huwelijksverhouding aan een intieme eenheid. En deze is het die 
er nog veel intenser is tussen het Hoofd en de Leden des 
Lichaams. Het « Lichaam van Corinthe en dat van Efeze. Veel 
moeilijkheid kan het feit baren, dat er reeds in 1 Corinthe sprake is 
van een « lichaam ». Indien de Efezer openbaring eerst na de 
gesteldheid in Corinthe gegeven is, zijn er dan twee « lichamen », 
dat van Corinthe en dat van Efeze? Hoe is dan de verhouding van 
die twee tot elkaar? Zijn het twee geheel afzonderlijke groepen of 
is het ene, dat van Efeze, door een soort evolutie uit het andere, 
dat van Corinthe, voortgekomen. Dit zijn de punten waarover 
gehandeld moet worden. Aan Paulus is meer dan een bediening
toevertrouwd. Na zijn bekering predikte hij voor de Joden, trad hij
dus op in Israëls sfeer (Hand. 9:20,21,27-29;11:20-30). Daarna 
werd hij met Barnabas afgezonderd tot de bediening onder Joden 
en Heidenen, om hen te stellen in de hogere Abrahamietische sfeer

1 Noot: voorgaande zinnen zijn letterlijk overgenomen zonder aanpassingen.
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(Hand. 13:28). dit is de bediening der rechtvaardiging en der 
verzoening, Romeinen, Galaten, Corinthe. Deze bediening deelde 
hij met andere apostelen buiten de Twaalf (Barnabas, Silas). 
Daarna heeft God alleen hem door openbaring geroepen tot de 
bediening in de bedeling der verborgenheid. Waar de openbaring
ons in Efeze gegeven in God verborgen was tot op de tijd van 
Paulus' (eerste) gevangenschap, d.i. tot op de tijd na het schrijven
van de Corinther brief (zie hiervoor de in hfdst. IV gegeven
jaartallen) toen ze hem in Rome gegeven werd, kan het Lichaam 
van Corinthe niet het Lichaam van Efeze zijn. Het Lichaam van 
Corinthe maakt een deel uit van Gods raad, Hand. 20:27 en deze 
omvat de dingen vanaf de « grondlegging » (men leze: vanaf de 
nederwerping) der wereld. Het Lichaam van Efeze dateert van 
voor de « grondlegging » (lees: nederwerping) der wereld, Ef. 1:4, 
en omspant het voornemen der eeuwen (St.V.: eeuwig
voornemen), Ef. 3:11. Het Lichaam van Corinthe is uitwerking
van wat reeds in het O.T. geopenbaard was, n.l. dat God Israël tot 
jaloersheid zou verwekken door degenen die geen volk waren, 
Deut. 32:21; het is uitwerking van een deel der zegeningen, reeds 
aan Abraham beloofd, n.l. dat in zijn zaad alle volken zouden 
gezegend worden. God deed dus een dubbel ding: Hij verwekte 
Israël tot jaloersheid en begon de Abrahamietische beloften te 
vervullen. Beide dingen waren geopenbaard. Het Lichaam van 
Efeze is echter niet geopenbaard in het O.T., en in het N.T. niet tot 
op Paulus. Het was verborgen in God. Het Lichaam van Corinthe 
was alleen een Lichaam in zoverre het een groepering was van 
gelovigen, die allen een of meer gaven hadden, die andere groepen
niet alle in volheid of in personen hadden. Die groep kon Paulus 
het best illustreren door een aards, menselijk lichaam. Het hoofd 
er van was niet Christus, maar apostelen. Mogelijk ook profeten 
en leeraars. Het was in elk geval meervoudig. De leden waren dan 
gaven der gezondmaking, krachten, behulpsels, regeringen,
menigerlei talen, uitlegging der talen, enz. 

De volgende parallel kan dienen: 

(Zie volgende pagina.)
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Wanneer al deze gaven in een gemeente voorkwamen en het 
haar aan geen gave ontbrak, 1 Corinthe 1:7, kon er sprake zijn van 
het tot een lichaam gedoopt zijn en het vele leden hebben. Er 
waren in die tijd meer zulke « Lichamen », zie Romeinen 12:5. 
Onder « lichaam » versta men hier een geheel, welks leden 
harmonisch op elkaar waren aangelegd en die elkaar nodig hadden 
om een « lichaam » te vormen. Al die plaatselijke « lichamen », de 
gelovigen van al die gemeenten samen, vormden voor God een 
groep. Dit was, volgens 1 Corinthe 10:31: de gemeente Gods. Ze 
waren niet de gemeente die Zijn, Christus' Lichaam is, want dit 
Lichaam is van andere aard. Het Lichaam van Corinthe is een 
groep in een geest gedoopt. D.i. in heilige geest. Niet in de 
Persoon des Geestes, want daarin wordt men niet gedoopt. Maar 
in de kracht uit de hoogte (Lukas 24:49), de belofte des Vaders 
(Handelingen 1:5). Deze geest was niet alleen de Besnijdenis
gegeven op de Pinksterdag, Handelingen 2:4, maar ook de 
Voorhuid (Cornelius, Handelingen 10:44). Paulus zegt dan ook: 
hetzij Joden, hetzij Grieken, 1 Corinthe 12:13. 

De groep die in een geest gedoopt en gedrenkt was, vormde 
door die doop een eenheid. Deze noemt Paulus een « lichaam ». 
Hij komt daartoe door vergelijking met het menselijk lichaam. Hij
zegt immers: « Want gelijk het lichaam ». Deze vergelijking is 
tevens illustratie of toelichting. Het « lichaam » dat Paulus op het 
oog heeft, omvat ook het « hoofd ». Alle delen zijn er in begrepen.
Dat Paulus dit ook bedoelt, blijkt uit enkele delen die hij later 
noemt. Hij spreekt van oor en oog, vs. 16, van reuk, dus heeft hij

1 Corinthe 12:8-10 en 12:28
1. Het woord der wijsheid 1. Apostelen
2. Het woord der kennis 2. Profeten
3. Het geloof 3. Leeraars
4. Gaven der gezondmakingen 4. Gaven der gezondmakingen
5. Werking der krachten 5. Krachten
6. Profetie 6. Behulpsels
7. Onderscheiding der geesten 7. Regeringen
8. Menigerlei talen 8. Menigerlei talen
9. Uitlegging der talen 9. andere leden
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de neus op het oog, vs. 17. Dit zijn delen van het « hoofd » en 
Paulus rekent dit ook tot het « lichaam » te behoren. Maar dit kan 
Christus niet zijn. En wie aanneemt dat het leden op aarde zijn, de 
apostelen b.v., kan nu niet nog een hoofd, Christus, boven dit 
hoofd, de apostelen, aannemen, want een lichaam is niet 
tweehoofdig. Het heet wel « lichaam van Christus » in 1 Corinthe 
12, maar in Romeinen 12:5 lichaam in Christus. 

Dit is de toelichting op 1 Corinthe 12. Lichamen als van 
Corinthe bestaan thans niet meer. De gaven mogen nagewerkt
hebben in de personen, de zichtbare begiftigde eenheid is er niet 
meer. Welke gemeente heeft — al is het dan ook enige — der 1 
Corinthe 12 genoemde gaven? Wat Paulus in 1 Cor. 13:8 zegt, dat 
profetieën, talen en kennis zou ophouden of teniet gedaan worden, 
is gekomen, maar op andere wijze dan hij toen nog zag. Hij zei dat 
dit zou geschieden als het volmaakte kwam. Dat volmaakte is voor 
hem de opname, de verandering in een punt des tijds van 1 Thess. 
4 en 1 Cor. 15. Dit is niet geschied; dit moet nog geschieden. 1 
Cor. 12 zal zijn voortzetting vinden als god de lijn weer met Israël 
aangeknoopt heeft en dan zal het de voortzetting van die groep aan 
geen gaven ontbreken, verwachtend de openbaring des Heeren 
Jezus Christus, 1 Cor. 1:7. Al is echter het volmaakte, dat Paulus 
in 1 Cor. 13 op het oog heeft, niet gekomen, toch is er iets 
allervolmaaktst gekomen, de bedeling der verborgenheid, de 
gemeente, die Christus' Lichaam is, de groep die Zijn vervulling
is. In plaats van het volmaakte voor de mens is de vervulling van 
Christus gekomen. En deze is verreweg een veel betere 
volmaaktheid. Het Lichaam van Efeze is een geheel andere groep.
Deze heet: het Lichaam van Christus, Ef. 4:12; het Lichaam, Ef. 
4:16; 5:23; Zijn Lichaam, Ef. 1 :23;5:30; Een Lichaam, Ef. 
2:16;4:4; Samenlichaam, Ef. 3:6; het gehele Lichaam, Ef. 4:16. 
Samen negen maal. Het heeft een apart Hoofd. De term komt dus 
in andere zin voor dan in 1 Cor. 

Als we spreken over het hoofd van een school, dan denken we 
daarbij niet aan zijn vrouw, welker hoofd hij is, maar aan zijn
ambt, zijn functie, waarin hij om zich heeft staan een aantal 
medewerkers, het personeel. Hij heet hoofd omdat van hem de 
leiding uitgaat. Het personeel is zijn school- « lichaam ». Het 
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ondergaat de leiding en wordt er door bekwaamd zijn werk zo te 
doen als voor die school nodig is. Zo is Christus' hoofdschap in 
Efeze een ambt. In het Lichaam heeft Hij een groep doen 
opwassen, die met Hem de leiding heeft over alle dingen, geen
uitgezonderd. Dat is geen naar buiten zichtbare of door gaven
toegeruste groep, maar een door een onzichtbare geest verbonden 
geheel, welks leden geheel op zichzelf kunnen, en naar de praktijk
leert, ook moeten staan. 

Men late zich niet in de war brengen door de St. Vert., die in 1 
Cor. 12:27 zegt: « Gijlieden zijt het lichaam van Christus ». Er 
staat in de grondtekst geen lidwoord voor « lichaam », dus niet: « 
het lichaam ». Er staat: « Gijlieden zijt lichaam van Christus en 
leden in het bijzonder ». In het bijzonder betekent: « ten dele », 
zelfde woord als in 1 Cor. 13:9. « Lichaam van Christus » wil 
zeggen: Gij zijt 'n Lichaam dat Christus toebehoort, dat van Hem 
is. Er wordt niet gezegd, dat deze groep is de gemeente, d.i. Zijn
Lichaam Het is een Lichaam van Hem, dat Hem toebehoort (zie 
Gal. 3:29), « van Christus » is. Het Lichaam van Efeze heeft 
Christus tot hoofd. Het is geen plaatselijke of uiterlijk zichtbare 
gemeenschap, maar een geestelijke eenheid van Leden, die elkaar 
vaak naar het aangezicht, ja naar naam en persoon niet kennen, 
maar die wel een onzichtbare eenheid vormen. Dit zal bij de 
openbaring van Christus blijken. Ze worden veelal door de Geest 
afzonderlijk toebereid, evenals de steen van Salomo's tempel, om 
dan ingevoegd te worden in Gods heilige tempel (Ef. 2:21). Ze 
hebben Een geloof, Een hoop, Een doop (die des Geestes), ze zien 
uit naar de heerlijkheidsfeer, waar Christus nu is, ver boven (G.: 
over boven) alle dingen. 

Het Hoofd zijn van Christus is dus een ambt. Een nieuw ambt. 
Dit ontmoeten we voor het eerst in Efeze. In de Corinthen-
Romeinen-Hebreeën-sfeer komt Christus voor als profeet (leraar), 
priester (verzoener) en koning (regeerder) en verlosser of losser. 
In Efeze heeft Hij nog een ander ambt, dat van hoofd. En hierin 
zijn al de andere en hogere eenheid samengevat. Het Lichaam van 
Efeze opent een nieuwe bedeling. Daarin staat God zonder enige
bemiddeling van een volk en op grond van geheel andere beloften, 
alleen door Zijn Geest, in gemeenschap met een groep geroepenen
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tot Zijn wonderbaar licht. Alle inzettingen zijn afgeschaft, Col. 
2:20; men moet alleen vasthouden aan het Hoofd, Col. 2 :19. De 
tweestroom van vroeger, Jood en Heiden, is verdwenen. De Jood, 
die naderen wil, kan dit niet doen op enige nationale belofte; de 
Heiden die komen wil, wordt niet gezegend op grond van enige
Abrahamietische belofte. Het Lichaam van Cor. is een groep die 
Broeders des Heeren zijn, Rom. 8:29; het Lichaam van Efeze. is 
een volkomen Man, Ef. 2:15, 4:13. Het Lichaam van Cor. heet 
niet het Lichaam van Christus, maar: Lichaam van Christus. Deze 
term komt slechts voor in 1 Cor. 12:27: Gij zijt Lichaam van 
Christus (Grieks). Maar Lichaam. In 1 Cor. 11:3 zegt Paulus, dat 
Christus het hoofd is van een iegelijk man, deze het hoofd der 
vrouw en God het hoofd van Christus, maar niet dat Deze het 
hoofd is der gemeente. Het Lichaam van Cor. is een groep voor de 
hemelen bestemd, voor het Vaderhuis, Joh. 14 en 2 Cor. 5. Het 
wordt gezegend met de gelovige Abraham, Gal. 3:9, is Abrahams 
geestelijk zaad, Gal. 3:29, behoort tot het Jeruzalem dat Boven is, 
Gal. 4:26, gaat de Heere tegemoet in de lucht, 1 Thess. 4:13-17, 
wordt veranderd of staat op in een punt des tijds, 1 Cor. 15:51, 
wordt erfgenaam der wereld, Rom. 4:13, 1 Cor. 6:2. Voor deze 
groep zijn geschreven de Brieven aan de Thessalonicensen, 
Corinther, Galadiners, Romeinen en ook aan de Hebreeën. 

Het Lichaam van Efeze krijgt een plaats in de overhemelse 
gewesten, Ef. 1:3, 20;2 :6;3:10;6:12; boven over alle overheid en 
macht, grondtekst Ef. 1:21. Voor deze groep zijn geschreven
Efeze, Colossensen., Filippensen en 2 Timotheus en ook Filemon. 
(Als ingang en voorbereiding er voor dienen waarschijnlijk Titus 
en 1 Timotheus.) Het Lichaam van Cor. bezit tekenen en gaven.
Er worden er negen genoemd. Deze zijn thans teniet gedaan, niet 
omdat ze niet meer nodig zouden zijn of omdat de gemeente dit 
verbeurd heeft, maar omdat God die bedeling afgebroken heeft. 
Het Lichaam van Ef. bezit geen gaven. Deze zijn als Lichaam 
genomen afwezig. Het Lichaam van Cor. werd geleid door de 
Geestesgaven, door openbaringen en profetieën, 2 Cor. 12, Gal. 2, 
1 Cor. 12. Het Lichaam van Ef. heeft een andere leiding,
rechtstreeks door de Geest zelf. Het wordt vervuld met het woord 
van Christus, Col. 3:16. De rechte snijding van het Woord, het 
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contact met de Geest Gods, het spreken over de verborgenheid van 
Christus en het hebben van Zijn gevoelen zijn de hoogste gaven
voor deze groep. Ze zijn alle zuiver persoonlijk en inwendig. Het 
Lichaam van Cor. behoort tot een sfeer, waarin twee bedelingen
parallel lopen en er een tweestroom is, de Israëlitische en de 
bedeling der rechtvaardiging en verzoening, kort aangeduid als de 
hoger-Abrahamietische. Het Lichaam van Ef. behoort tot de 
bedeling der Verborgenheid. Hierin is geen tweestroom, is er Eén 
geloof, Eén hoop, Eén doop. Het vindt zijn bediening in het 
evangelie der genade Gods, dat ingeleid wordt door het evangelie
der heerlijkheid van Christus (2 Cor. 4:4). Het Lichaam van Cor. 
wacht op de dag des Heeren en der openbaring van Christus, 1 
Thess. 4:13-17, 2 Thess. 2, 1 Cor. 1:7. Het komt terug, doch kan 
alleen ontstaan als Israël (en dat dan ten dele) in zijn land 's 
Heeren wederkomst gaat inwachtten, dus de hoop Israëls weer 
levendig wordt. De opname is een deel van 's Heeren wederkomst 
en staat er niet los van. Het Lichaam van Ef. verwacht het mede 
gezet worden in de overhemelse gewesten, Ef. 2:6. Dit geschiedt
in de dag van Christus, Fil. 1:6, 10; 2:16. Deze gaat vooraf aan de 
dag des Heeren en staat er dus los van. Voor de prijswinnaars
heeft de hoop, het bij Christus zijn, zich al eerder verwezenlijkt
door de uitopstanding, Fil. 3:11 (niet: wederopstanding). Dit is het 
ontbonden worden en bij Christus zijn. De gehele groep heeft de 
openbaring met Christus, Col. 3:4, in de dag des Heeren. 

HET EEN UIT HET ANDER? Tenslotte beantwoorden we de 
vraag of het Efezer lichaam niet door een soort van evolutie uit het 
Corinther lichaam is voortgekomen door het op een lijn stellen 
van de Heiden met de Jood en het een nieuw erfbezit geven aan 
beiden.

Dit zou alleen kunnen zijn: 

als de hoop van het Lichaam in de Handelingentijd onbestemd 
was; en 

als de hoop van 1 Thess. 4, de opname, voor het Lichaam was 
gebleven.
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Over dit punt handelen we in het volgende hoofdstuk. Over het 
eerste hier. Welke is de hoop (of verwachting) van de 
Abrahamietische groep in de Handelingentijd? Zeer duidelijk
geeft Paulus die aan in 2 Cor. 5:1: een huis eeuwig in de hemelen. 
Ook al leest men voor « eeuwig » « aionisch », d.i. gedurende een 
of meer aionen (eeuwen), dan nog staat er dat die hoop niet door 
een andere openbaring kan worden opgeheven. Het « eeuwig » 
van 2 Cor. 5 wordt door de nieuwe openbaring van Efeze niet van 
zijn aionische kracht beroofd. Het blijft aionisch. De hoop is dus 
zeer bepaald. De gelovigen van die tijd hadden daarop hun 
verwachting gericht. Zij kregen een Huis eeuwig in de hemelen. 
Dit Huis is niet de plaats van Gods Rechterhand. Deze is boven de 
hemelen. De Verborgenheid bestaat ook niet in het op Een lijn
stellen van Jood en Heiden, die zich reeds in een « lichaam », dat 
van Corinthe, zouden bevinden. Ef. 2:16 zegt duidelijk: « Opdat 
Hij die beiden (d.w.z. Jood en Heiden) met God in Een Lichaam 
zou verzoenen... ». Er waren dus twee groepen in de 
Handelingentijd en deze worden nu in Een Lichaam verzoend en 
met het oog daarop schrijft Paulus, dat er is Een Lichaam (Ef. 
4:4). Niet dat er nimmer twee groepen zouden kunnen bestaan die 
« lichaam » heten. Het Een — Efeze — is dus niet uit het ander —
Corinthe — voorgekomen, maar beiden — Jood en Heiden —
worden in een geheel nieuwe sfeer in Een lichaam verzoend. Alle 
heiligen moesten daartoe herordend worden. De betekenis van het 
woord « volmaking » van Ef. 4:12 is: herordening. Daartoe gaf
God apostelen, profeten, evangelisten en herders en leeraars. Dit is 
dus een nieuwe reeks met het oog op de nieuwe bedeling. Zij, die 
nu mee wilden gaan, konden dit. Dat deed de gemeente der 
Filippensen. Zij volgden Paulus. Daarom prijst hij hen en zegt:
« ... als ik uwer gedenk... over uw gemeenschap aan het evangelie
van den eersten dag af tot nu toe ... » Velen gingen echter niet 
mee. B.v. die in Azië waren, 2 Tim. 1:15. Weldra misten deze de 
gaven van Corinthe en de lijn van Paulus. Uit hen is het 
tegenwoordige Christendom ontstaan. 

Het Lichaam van Efeze is iets geheel nieuws, een nieuwe 
schepping, Ef. 2:15. Een schepping is steeds iets dat er als zodanig
op zekere tijd nog niet bestond. Voor de openbaring aan Paulus in 
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Rome bestond de Gemeente, die Christus' Lichaam is, dus niet; 
Paulus was er het eerste lid van en na hem is een reeks gevolgd
die nu nog voortgezet wordt. Tot hoelang is onbekend. Nog zit 
Christus op de troon der genade. Eerst als het boek der 
Openbaring tot zijn vervulling nadert, wisselt Hij deze troon met 
die des gerichts. Dan sluit de bedeling der verborgenheid zicht af. 
Maar dan zal het Corinther Lichaam weer herleefd zijn. Dan keren 
tekenen en geestesgaven terug en ontbreekt het die groep aan geen
gaven, 1 Cor. 1:7. Het Lichaam van Efeze wordt in stilheid 
gevormd, is er niet om Israël tot jaloersheid te verwekken. Het 
Lichaam van Corinthe treedt op als een eenheid voor de wereld en 
om Israël tot jaloersheid te verwekken. Het een is dus niet uit het 
ander, het een vervangt het ander. De hoop van het een is ook niet 
die van het andere, de verwachting is verschillend. De ene hoop 
vervult zich voor de andere. Het Lichaam heeft een voorhoop in 
Christus. Welke deze is, willen we nu bezien. 
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VI. DE HOOP DER VERBORGENHEID.
(Opname tot of Openbaring met Hem) 

WANNEER IS DE OPNAME. Er zijn drie sferen van zegening:
Israël, dat de volken zal zegenen, Abrahams geestelijk zaad dat 
zijn plaats heeft in de hemelen en het geslacht der hemelen heet, 
Ef. 3:15, en het Lichaam dat met het Hoofd boven alle dingen
gezet wordt in Gods Rechterhand. De twee eerste hoofdlijnen
worden tegenwoordig, al is het dan niet algemeen, toch veel meer 
dan vroeger gezien. De derde is schier onbekend en men is niet 
bekend met de Verborgenheid noch met haar hoop. Zij die Israël 
en de Abrahamietische groep zien en die deze de Gemeente 
noemen, menen dat de hoop van de Gemeente 1 Thess. 4:13-18 is. 
Nu hebben zij daarin in zoverre gelijk, dat inderdaad deze 
Gemeente, dus de Abrahamietische groep, opgenomen zal worden 
na de opstanding der gestorvenen en verandering er van in een 
punt des tijds. Maar men meent dat deze groep het Lichaam is, 
doch de groep die men de gemeente noemt, is slechts 'n gemeente
en niet het Lichaam van Christus. Jammer genoeg ziet men dit niet 
en vereenzelvigt beide. Toch gevoelt men dat er hier iets wringt en 
daarom is men gaan leren, dat « de » Gemeente, die van 1 Thess. 
4, wordt opgenomen voor de grote verdrukking, want anders kan 
ze niet met Christus geopenbaard worden. We zullen nu eerst 
aantonen dat deze mening onjuist is, dus dat er geen opname is 
voor de grote verdrukking. 

Zie hier wat de Schrift hierover zegt: 

De Thessalonicensen — d.i. de hoger — Abrahamietische 
groep, wordt verlost uit (en niet van, d.i. vóór) de toekomende 
toorn, 1 Thess. 1:10. Deze groep gaat er dus t.o.v. zijn laatste 
leden door heen. Maar dit behoeft niet in te houden dat ze de 
straffen van die toorn ook mede moet dragen. Evenals Israël van 
vele plagen verschoond bleef al ging Gods toorn over Egypte, zo 
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kan deze groep zeer wel voor Gods oordelen, in de Openbaring
beschreven, bewaard blijven. We hebben in de Griekse tekst van 1 
Thess. 1:10 driemaal het woord « ek »; twee maal is het door « uit 
» vertaald; jammer genoeg de derde maal door « van ». Er staat 
dus: « en Zijn Zoon uit de hemelen verwachten (Christus is in die 
hemelen en komt er dan uit) den welke Hij uit de doden opgewekt
heeft, namelijk Jezus, (Christus lag tussen de doden, d.w.z. ook in 
het graf, maar herrees daar uit), Die ons verlost uit den 
toekomende toorn » (ze zijn dus in die toorn en worden er uit 
verlost). Zoals gezegd behoeft dit niet in te houden dat zij in de 
oordelen van die toorn zijn. Een schip dat uit een storm behouden 
wordt, maakt wel vlagen van die storm mee, maar blijft voor de 
ondergang bewaard. De term « toekomende toorn » behoeft geen
aanduiding te zijn van de oordelen er van maar is algemene
tijdsaanduiding. Hij geeft dus niet de straf aan maar is benaming
voor de tijd er van. 

Deze groep wordt niet opgenomen voor de Heere met Michaël, 
de archangel, komt. 1 Thess. 4:16, Jud. :9. Nergens weet de 
Schrift van twee komsten van Michaël, Een voor Israël, Een voor 
« de » Gemeente. Er is maar één komst van Michaël en deze is ná 
de grote verdrukking. 

Paulus schrijft aan de Thessalonicensen over de dag des Heeren, 
1 Thess. 5:2, 2 Thess. 2:2 grondtekst (niet dag van Christus, zoals 
de St. V. zegt). Als deze groep daar niets mee te maken had, 
waarom hadden zij dan dit onderricht nodig? De Thessalonicensen 
dachten dat die dag er reeds was, bewijs dat ze er op rekenden dat 
zij die dag zouden moeten doormaken. Die dag komt eerst als de 
mens der zonder geopenbaard is, zegt hij, 2 Thess. 2. Dus na de 
tijd der grote verdrukking. 

Het duidelijkst bewijs dat die groep de tijd der verdrukking mee 
maakt, is 2 Thess. 1:1 en 8: « U die verdrukt wordt, verkwikking
in de openbaring des Heeren Jezus van den hemel met de engelen
Zijner kracht ». Deze verkwikking komt dus eerst als de Heere 
met Zijne engelen komt. Dan doet hij met vlammend vuur wraak 
over degenen die God niet kennen, vs.8 Wanneer komt de Heere 
met zijn engelen? Dat leert ons Mt. 24:29-31. Na de verdrukking
dier dagen (d.i. na de grote verdrukking, zie vs. 21). Eerst dan 
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zendt Hij Zijn engelen uit. Van een opname voor de tijd des 
oordeels weet de Schrift niets. Ook niet van een dubbele komst, 
een zonder, een met engelen. Als Hij met Michaël komt (en dit is 
Een maal), komt Hij ook met Zijn engelen. En dan eerst komt de 
verkwikking. De Heere kan niet te allen tijde weerkomen om « de 
» Gemeente op te nemen. Die komst is nauw verbonden met 
Israël. Immers, Michaël staat voor dit volk, Dan. 12:1. De opnam 
maakt dus deel uit van de wederkomst voor Israël. 

Paulus spreekt in 1 Thess. 4 niet van de toekomst van Christus, 
maar van de toekomst des Heeren, vs. 15. Jakobus gebruikt deze 
term ook, Jak. 5:7 en 8. Zijn er nu twee toekomsten des Heeren, 
een voor « de » Gemeente een voor Israël (aan wie Jakobus 
schreef, Jak. 1:1)? Ook hiervan weet de Schrift niets. De toekomst 
des Heeren die Paulus op het oog heeft is dezelfde als die welke 
Jakobus bedoelt. De toekomst des Heeren van Jakobus is geen
andere dan die van Mt. 25:31-26. Dus is de toekomst des Heeren 
van 1 Thess. 4 dezelfde. Wie daarin iets anders wil lezen, doet aan 
inlegging.

De opname heeft plaats in, dat is: tijdens de laatste bazuin 
(1Cor. 15:52). Dat is geen andere bazuin dan die van de 
Openbaring, dus tegen Christus' wederkomst. Om de opname voor 
de grote verdrukking te bewijzen, wijst men op Op. 3:10: het 
bewaren uit de ure der verzoeking van de gemeente van Filadelfia. 
Maar als men dit doet, maakt men twee fouten. Ten eerste ziet 
men over het hoofd dat hier niet staat « verdrukking » maar « 
verzoeking ». Die ure der verzoeking is die van Mt. 24:25: het 
uitgaan van valse christussen en valse profeten, het doen van 
tekenen en wonderen om, indien het mogelijk ware, ook de 
uitverkorenen te verleiden. Hiervoor wordt deze groep bewaard. 
Maar dat wil nog niet zeggen, dat zij dan weggenomen worden. 
Christus leert Zijn discipelen bidden om verlossing van 
(grondtekst « uit ») de Boze. Wil dat zeggen dat zij nu 
weggenomen worden? Of alleen dat zij voor hem bewaard mogen
worden.

Wie twee groepen onderscheidt, die van 1 Thess. 4 en die van 
Col., komt tot meer klaarheid. De groep van 1 Thess. 4 wordt 
opgenomen ná de grote verdrukking. Het « Lichaam » is een 
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andere groep dan die van 1 Thess. 4: deze wordt mét Hem 
geopenbaard in heerlijkheid. Hieruit volgt dan het reeds bij
Christus zijn moet. Maar dit geschiedt da op andere wijze. Niet 
door een gezamenlijke opname voor de grote verdrukking, dat is 
niet door Hem tegemoet te gaan. Die andere wijze wordt ons 
geopenbaard in Filippensen, een brief mede voor de 
Verborgenheid bestemd. Het is door aan Zijn dood gelijkvormig te 
worden en te komen tot een bijzondere opstanding, de 
uitopstanding uit de doden. 

DE VERBORGENHEID EN DE OPSTANDING. De betekenis 
der Verborgenheid met haar prijs kan alleen goed ingezien worden 
door hen die de leer der opstanding verstaan. Deze leer is door zo 
goed als de ganse Christenheid van kracht beroofd door de leer der 
scheiding van lichaam en ziel. 

Indien de ziel reeds dadelijk bij de dood bij Christus is, waartoe 
is er dan nog een opstanding nodig? We geven toe dat het veel 
eenvoudiger en aangenamer is om de leer te aanvaarden van de 
bewust voortlevende ziel, die dadelijk een plaats in het Vaderhuis 
verkrijgt of voor Gods troon juicht of tot heerlijkheid bevorderd 
wordt. Want de leer der opstanding is veel ingewikkelder en voor 
het gevoel niet zo aangenaam. Te aanvaarden, dat men niet naar 
hemel of hel gaat, maar naar het graf, is iets waar de meeste 
gelovigen niet aan willen. Maar wie de tegenovergestelde leer 
aanvaardt, doet de Schrift geweld aan. Bij de leer der 
Verborgenheid behoort die der opstanding. Daarom willen we 
daar eerst een paar bladzijden aan wijden. 

Algemeen neemt men aan dat God Adam een ziel, een 
onsterfelijke ziel, heeft ingeblazen. Maar dat zegt de Schrift 
nergens. Ze zegt: « Alzo werd de mens tot een levende ziel », 
Gen. 2:7. De mens bestaat niet uit twee delen, lichaam en ziel, 
maar uit drie, lichaam, ziel en geest, Men zie 1 Thess. 5:23 en 
Heb. 4:12. De ziel houdt hier, in het algemeen genomen, het 
midden tussen de beide andere. ze is daarvan het product. Trekt de 
geest zich terug, dan sterft de ziel en valt het lichaam uiteen. 
Wordt het lichaam te veel verminkt of beschadigd, dan kan het 
niet langer drager zijn van de geest en onttrekt deze zich daar aan, 
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waardoor de ziel eveneens sterft. Noch het lichaam, noch de ziel, 
noch de geest bestaan als zelfstandigheden op zichzelf. 1 Thess. 
5:23 zegt: « Uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam ». Geest, 
ziel en lichaam zijn bezit van een daar achter liggend iets, 
aangewezen door het woord « uw ». Dit « uw » wijst de ikheid, de 
kern van het wezen aan, de inwendige mens, de persoon achter 
alle drie schuilgaande en door in alle drie zich openbarend. Wat 
geschiedt er nu bij de dood? Dan keert de geest — de algemene
levenskracht tot God weder. God gaf deze geest als onpersoonlijk
iets (anders zou men komen tot een vóór-bestaan van de 
persoonlijkheid) en hij keert als onpersoonlijke kracht weder. De 
ziel sterft en het lichaam gaat tot ontbinding over wijl het 
levensbeginsel werkend door de ziel is heengegaan. Het « ik » 
werd van alle middel van gemeenschap met wat buiten hem ligt
afgesneden en gaat slapen. Zoals God tot Mozes zegt: « Gij zult 
slapen », Deut. 31:16. En dan wordt de mens neergelegd in het 
graf. Dan. 12:2 spreekt over hen die in het stof der aarde slapen. 
De Heer Jezus zegt, dat de mensen in de graven zijn, Joh. 5:28. De 
verzameling van alle persoonlijke graven noemt de Schrift in het 
O.T. de sheool, in het N.T. de hades. De sheool of hades is het ene 
grote graf. Sheool komt 65 maal voor in het O.T., hades 10 maal 
in het N.T. De St. Vert. heeft het woord sheool 33 van de 65 maal 
door « hel » vertaald en het woord hades 10 maal. Door de 
middeleeuwse voorstelling van Gods uiteindelijk oordeel is er een 
geheel verkeerde mening ontstaan. Deze werkt na in de St. Vert. 
met haar inconsequente overzetting van sheool door « graf » en « 
hel » en die hades, steeds door « hel ». Beide woorden betekenen: 
het dodenrijk, het grafdom. O.T. gelovigen weten daar na hun 
dood heen te gaan. Jakob zegt dat hij in de sheool zal nederdalen. 
Gen. 37:35. Deze sheool is dus niet boven, maar in de aarde. Job 
wénst er, wegens zijn lijden, zelfs heen te gaan, Job. 14:13. Hiskia 
leert mede dat men in de kuil, het graf, nederdaalt, Jes. 38:17. 
Ethan vraagt, wie zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs,
Ps. 89:49. En ook de rijke man komt in het graf, Lk 16:23. Niet in 
de (middeleeuwse) hel, zoals de St. Vert. zou kunnen doen 
geloven.

In welk een toestand is men daar nu? De Schrift noemt deze 
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toestand een slaap. Mozes zal slapen. Deut. 31:16. De doden 
slapen in de aarde, Dan. 12:2. Lazarus slaapt, Joh. 11:11. Velen 
waren ontslapen, 1 Thess. 4:14. Ze weten niet met al, Pred. 9:5. Ze 
hebben geen deel meer in al wat onder de zon geschiedt, vs. 6. 
Sommigen menen uit deze tekst te kunnen besluiten, dat zij wel 
uitgesloten zijn van de aardse dingen, maar dat hogere dingen
voor hen wel open kunnen zijn. De Schrift snijdt ook dit af als ze 
zegt: De doden zullen de Heere niet prijzen, Ps. 115:17. Ze zijn
niet in de hemel of in de hel, maar: in de stilte neergedaald. Ps. 
115:17. Ps. 6:6 zegt dat er geen gedachtenis is in de dood en 
vraagt wie God looft in het graf. De goddelozen zwijgen eveneens 
in het graf, Ps. 49:15. Er is geen verzinning, noch wetenschap. 
Pred. 9:10. Het is dan ook een land zonder ordeningen en 
stikdonker. Job. 10:21,22. 

Is dit de voorstelling van het O.T., n.l. dat allen gaan naar de 
sheool, het N.T. noemt nog twee andere plaatsen: de zee en de 
dood. Openb. 20:13. Het leert niet alleen dat eenmaal de hel, lees: 
hades, de doden zal weergeven, maar ook de zee en de dood. Hier 
past het zich aan bij de tijd en omstandigheden, waarin velen niet 
rustig hun dagen uitleven om daarna naar het graf te worden 
gedragen, maar wijst er op dat velen een graf vinden in de zee. En 
in de dood. Dit laatste is een derde mogelijkheid. Men zal 
hieronder moeten verstaan b.v. verbranden, vermorzelden, geheel
uit elkaar geretenen, onbegravenen. Zij worden niet begraven en 
zijn niet in de sheool of hades in engere zin als graf genomen. Zij
zijn in de dood. Met een en ander voor ogen — het is slechts in 
het voorbijgaan dat we hierop de aandacht vestigen — vraagt men 
zich af hoe men toch kan leren, dat de gelovige « juicht voor de 
troon », « wandelt in de lanen van het paradijs », « heen vliegt
naar een beter land », « naar de hemel gaat », « tot heerlijkheid
wordt bevorderd », en welke termen men er meer op na houdt. 

De doden zijn in de graven, Joh. 5:28 en 29. Het eeuwige
(aionische) leven ontvangt men pas in de toekomende eeuw, Mk. 
10:30, Lk. 18:30. Het is niet in ons maar in Christus, 1 Joh. 5:11. 
Men verkrijgt het eerst in de opstanding of door verandering in 
een punt des tijds. Eén ding houde men wel in het oog: al is de 
dood een staat van onbewustheid een naakt zijn, 2 Cor. 5:3, hij is 
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geen vernietiging. God bewaart de ikheid: deze heeft een « huis », 
is « naakt », ontdaan van de grofstoffelijke verschijningsvorm,
maar ze blijft bestaan. Niet omdat ze in wezen onsterfelijkheid is, 
maar omdat ze blijft wijl God dit wil. Ook de dood is een wonder. 
Tegen deze leer komt de geheel Christelijke traditie in verzet. 
Zelfs mannen die vrijere Schriftopvattingen hebben dan de 
orthodoxe, gaan hier over op de lijn der heidense filosofie van de 
tweeheid van de mens. Zij geloven dat de mens wel sterft naar het 
lichaam, maar niet naar de ziel. En als men er hen op wijst, dat de 
Schrift in O. en N.T. leert dat de doden slápen, dus onbewust zijn,
dan noemen zij dat de leer van de zieleslaap. Dit stelsel van 
uitlegging wordt met een paar « duidelijk sprekende » teksten 
verdedigd. Staat er niet: « Heden zult gij met Mij in het Paradijs
zijn », Lk. 23:43? Is daar niet Lk. 16:19-31? Zegt Paulus niet dat 
hij ontbonden wenst te worden en met Christus wil zijn, Fil. 1:23? 
We zullen al die teksten niet weg-exegesiteren. Maar ze wel 
anders uitleggen en eerst deze moeilijkheid uit de weg ruimen. 

Lk. 23:43. Er staat niet wat men steeds citeert: Heden, enz. Er 
staat: « Voorwaar u zeg Ik »: En nu kan men één van tweeën 
doen: lezen: « Voorwaar u zeg Ik: Heden zult gij met Mij in het 
Paradijs zijn », of lezen: « Voorwaar u zeg Ik heden: Gij zult met 
Mij in het Paradijs zijn ». Het gaat slechts over de plaatsing van 
een komma, tenminste in onze taal. In het oude Grieks, waarin de 
handschriften geschreven zijn, had men geen komma's, punten 
enz. Alle woorden werden met hoofdletters geschreven en alle 
aaneen. De leestekens van thans zijn niet geïnspireerd. De zin 
moet dus uitmaken, hoe en wat men in onze taal plaatsen zal. Wie 
nu de eerste mening kiest, d.w.z. gelooft in een bewuste, in hoger
sferen opstijgende ziel, althans voor de gelovigen, zal meer dan 
een ding nog te verklaren hebben, Christus zegt, dat Hij in het hart 
der aarde zou zijn, evenals Jona in de vis. Jesaja zegt, dat Hij bij
de rijke in Zijn dood zou zijn, hfdst. 53:9. David, dat Zijn ziel, d.i. 
Zijn hele Persoon, in de sheool of hades zou zijn, Ps. 16:10. Dit 
vers citeert Petrus in Hand. 2:27 en 31. Paulus zegt, dat Christus in 
de afgrond is geweest, Rom. 10:7. En Hebr. leert dat de grote
Hogepriester met Zijn eigen bloed is ingegaan. Hoe kan dit alles 
als Zijn ziel opgevaren is naar God? Wij voor ons nemen de 
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tweede lezing en zeggen dat Christus alleen tot de moordenaar wat 
te zeggen had en dat wat Hij te zeggen had, voor het heden slechts 
dit ene was: « Gij zult met Mij in het Paradijs zijn. » 

Lk. 16:19-31 schijnt een onneembaar bolwerk te zijn.
Onderscheidt deze gelijkenis zich niet van alle andere, doordat 
hier een tip opgelicht wordt van de sluier over het hiernamaals, 
zegt men. Blijkt hieruit niet duidelijk, dat de hades in twee helften 
verdeeld is en dat er een staat van heerlijkheid en pijn is? Dat leert 
Christus hier immers. Aldus de Traditieleer. Deze vesting is niet 
onneembaar. Mits men het wapen van Gods Woord aanwendt. 

Men zie slechts: 
De verdeling van de hades is, volgens Traditieleer, er eerst 

gekomen na het kruis. Toen zijn de O.T. gelovigen in de 
heerlijkheid overgebracht. Maar Christus spreekt er van als een 
feit voor het kruis. D.W.Z. wat men als feit aanneemt. 

Job 10:21 en 22 zegt, dat de sheool of hades — het ene grote
alle graven omvattende graf — een stikdonker land is, zonder 
ordeningen en dat ze schijnsel geeft als de duisternis. Nu moet Job 
het dus mis hebben of dat wat de Heere in Lk. 16 schijnt te 
zeggen. Beide kan niet waar zijn. Men kan niet zeggen: Alles is na 
het kruis anders geworden, want — het werd voor het kruis 
gezegd.

Het is wel eigenaardig dat Lazarus tot Abraham opvaart en niet 
tot Christus, dat er met geen woord van God sprake is in de gehele
gelijkenis, maar dat Abraham alle woord heeft. En ook dat 
Abraham Lazarus en de Rijke man kent, terwijl Jesaja zegt, dat 
Abraham niet van hen weet, hfdst. 63:16. En de Hebreeënschrijver
leert, dat al dezen, Abraham inbegrepen, de belofte niet verkregen
hebben, hfdst. 11:39. Wie heeft nu gelijk: Jesaja en de 
Hebreeënschrijver of de traditionele verklaring van Lk. 16, die 
meent dat Christus dit alles leert? 

Volgens Christus' eigen uitspraak verkrijgt men het « eeuwige
» (Gr. aionische) leven eerst in de toekomende eeuw. Men zie een 
paar hoofdstukken verder hetzelfde Lukas-evangelie, hfdst. 18:30 
(zie ook Ml. 10:30). Hoe kan dit als Lazarus reeds direct na het 
sterven die heerlijkheid ontvangt? 

De ziel van de rijke man, die het lichaam verlaten heeft, heeft 
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ogen (ze kan zien), oren (ze kan horen), een tong (die is droog).
De ziel van Abraham heeft een schoot, die van Lazarus en vinger,
dus een hand. Alle drie hebben dus lichaamsdelen. Hoe kan dat bij
een geestelijke ziel zoals men die aanneemt. Indien men zegt: dit 
is inkleding, dat moet men niet letterlijk nemen, dan is de vraag:
Waar eindigt dan de letterlijkheid? Waarom moet men het Een 
niet letterlijk nemen, het andere wel? Hier wordt de grens dus 
willekeurig getrokken. Of alles letterlijk — en dan valt de hele 
leer van de bewust voortlevende ziel — of alles figuurlijk en dan 
valt dezelfde leer eveneens. En met haar alle heidense filosofie in 
Christelijk gewaad. 

Voor ons is Lk. 16:19-31 niet de leer van Christus, maar die der 
Farizeën die Christus tegen hen gebruikt. Hij laat eerst de al of 
niet juistheid in het midden. Hij doet een greep uit wat bij hen 
geleerd werd, om hen daarmee zelf te veroordelen. Aan het eind 
laat Hij de waarheid door de Joodse traditie heen breken als Hij
zegt: Zij hebben Mozes en de Profeten, dat zij die horen. (En 
daarin komen deze dingen heel niet voor.) Indien zij Mozes en de 
Profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat iemand uit 
de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Vs. 30,31. 

Hier heeft men de ware leer. 
De Rijke man meent, dat Lazarus zo maar gezonden kan worden 

tot leniging zijner pijn. Maar de Mond der waarheid zegt dat dit, 
nog afgezien van de kloof, niet kan dan na de opstanding. En 
tevens dat de doden niet leven en praten, maar dood zijn. Zij
liggen neder (anders kan er niet staan: opstaan). Met een enkel 
woord werpt Hij het hele Farizeïsche bouwsel omver en brengt de 
waarheid aan het licht. 

Men ziet hoe kwetsbaar de traditionele verklaring is. Wat 
onneembaar lijkt, wordt zeer licht doorbroken. Over het 
ontbonden worden en met Christus zijn, spreken we hieronder. De 
doden komen eenmaal uit hades, zee of dood weder. Door 
opstanding. Zoals Christus zelf leert: « Zij zullen uitgaan », uit de 
graven, Joh. 5:28 en 29 of in Lk. 16:31; Indien zij Mozes en de 
Profeten niet horen, zo zullen zij, al ware het dat iemand uit de 
doden opstond, zich niet laten gezeggen. — De doden liggen dus 
neer en moeten daarom opstaan. En waar ze neerliggen, daar 
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verkeren ze niet in bewuste toestand, maar « slapen », zoals tot 
Mozes gezegd wordt: « Zie gij zult slapen met uw vaderen », 
Deut. 31:19. 

Het niet geloven van Mozes en de Profeten ook in dit opzicht, is 
nog aan de orde van de dag. Mozes noch de Profeten spreken van 
een hemel, paradijs of hel, waar men bij het sterven heen gaat. Ze 
weten van geen sheool of hades, die in tweeën gedeeld is, zoals 
men leert. Ze zien alle doden in een plaats, sheool genoemd. In het 
N.T. is dit hades. En in die sheool weten de doden niet met al, is 
hun liefde, hun haat en hun nijdigheid vergaan en weten zij niets 
meer van wat onder de zon geschiedt, Pred. 9:5,6. De mens gaat
naar zijn eeuwig huis, Pred. 12:5. Dit is volgens de Kanttekening:
het graf. En we vinden deze Kanttekening zeer juist. God heeft 
ook den Heere opgewekt en zal ons uitopwekken (grondtekst)
door Zijn kracht. Dit geschiedt bij de opname voor de Heere nog
op aarde is. De levenden worden dan veranderd, 1 Thess. 4:13-18, 
1 Cor. 15:51. Tot die opstanding dringt de apostel voort te varen 
in Hebreeën. Dat is de « betere opstanding » van Heb. 11:39 en 
40. Zij die er deel aan hebben ontvangen dan eeuwig (aionisch) 
leven. Zij worden waardig geacht die eeuw te verwerven in de 
opstanding uit de doden, Lk. 20:35. Men zal vragen: Als dit zo is, 
dus als de doden in de graven zijn tot de dag der opstanding,
rusten dan alle gelovigen ook nu nog in het graf? Het antwoord 
hierop zou een volmondig ja moeten zijn, indien daar niet ware de 
verborgenheid, de leer over het Lichaam van Christus. 

In de Verborgenheid heeft God een nieuwe hoop gegeven, een 
opstanding, die verwezenlijkt wordt voor alle andere: de 
uitopstanding uit de doden. Dit woord komt slechts éénmaal voor, 
n.l. in Fil. 3:11, waar het jammer genoeg vertaald is door « 
wederopstanding ». Dit is een ongerijmde vertaling: de gelovige
staat immers niet tweemaal op, eerst eens en dan nog eens weer. 
In 2 Cor. 5:1-4 verlangt Paulus naar de verandering in een punt 
des tijds, met de overkleding van de woonstede uit de hemel. Hij
wenst niet ontkleed te worden, d.i. niet te sterven, maar overkleed, 
d.i. dat het sterfelijke van het leven verslonden wordt, vs. 4. Dit is 
niet geschied. Waarnaar Paulus toen verlangde, is door het 
terzijdezetten en uitschakelen van Israël als volk en als 
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heilsorgaan voor de wereld tijdens Paulus leven niet gekomen. Er 
is iets anders gegeven: een voorhoop in Christus: « Opdat wij
zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij die een voorhoop 
hebben in Christus », Ef. 1:12. Wij zullen zijn tot prijs zijner
heerlijkheid, zegt Paulus. Waar Christus nu in Zijn heerlijkheid is 
ingegaan en deze groep zal zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, volgt
daaruit dat hij in die heerlijkheid wordt opgenomen. Paulus zet er 
dan ook achter: « wij die een voorhoop hebben in Christus », 
d.w.z. een hoop (of verwachting) die verwezenlijkt wordt voor die 
der andere groepen. De leden van Christus' Lichaam behoeven 
niet te wachten op Christus wederkomst. Zij zijn reeds bij Hem 
voor Hij wederkomt om de anderen op te nemen of op Zijn troon, 
de Davidische, te Jeruzalem, plaats te nemen. Voor dit alles 
geschiedt, is de voorhoop vervuld. Men zal zeggen: Paulus' hoop 
van 1 Thess. 4 wordt niet vervuld. Hij is niet levend overgebleven
om opgenomen te worden. We merken op dat Paulus in 1 Thess. 4 
van geen persoonlijke verwachting spreekt, maar alleen de 
verwachting van een bepaald deel van de groep geeft, n.l. van « 
wij die levend overblijven zullen ». Zij zullen niet voorkomen 
degenen die ontslapen zijn. « Voor » komen wil zeggen: niet 
eerder bij Christus komen. 

DE UITOPSTANDING. Na het voorafgaande komen we tot de 
leer der opstanding en daarmee tot de voorhoop die het Lichaam 
heeft in Christus. Wij geloven met Paulus de opstanding der 
doden, een van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, Hand. 24:15. 
Wij geloven echter niet aan een gelijktijdige opstanding van allen, 
zoals vele kerkelijke belijdenisschriften die leren. De Schrift zegt
wat anders. Martha geloofde aan de opstanding ten laatste dage,
Joh. 11:24, d.i. op de laatste dag van deze eeuw. De discipelen 
geloofden daarin vanzelf ook. Zij waren echter verwonderd toen 
de Heer Jezus zei, dat Hij uit de doden zou opstaan, Mk. 9:9, 10. 
Zij vroegen onder elkaar wat het was: « uit de doden opstaan ». 
Zij verstonden niet dat dit betekende, dat de Heere op zou staan 
voor de anderen opstonden. De term uit de doden opstaan betekent 
dus: anderen in de dood achterlaten. Deze term vinden we ook in 
Lk. 16:31, het reeds besproken vers. Zoals wij zeggen: de 
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vergadering gaat uit als we het geheel bedoelen; maar: uit de 
vergadering gaan als men dit alleen of in beperkt aantal doet, zo 
betekent: de opstanding der doden iets anders dan: uit de doden 
opstaan. Christus is uit de doden opgestaan. De andere doden 
bleven liggen en slapen. Hij verrees. 

Zo zal God ook de Corinther-, Thessalonicenser-, 
Hebreeërgroep uit de doden doen opstaan. D.i. voor de anderen 
doen verrijzen. 1 Cor. 6:14 grondtekst bewijst dit. « En God zal 
ons uitopwekken door Zijn kracht ». In 2 Cor. 5 weet hij niet of hij
behoren zal bij de levend overgeblevenen. Het kan zijn dat hij « 
naakt » bevonden wordt. D.w.z. ontdaan van zijn uiterlijke
lichamelijkheid in het graf zal zijn en dus behoren bij hen die 
ontslapen zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat men niet kan zeggen,
dat Paulus leert bij de overgeblevenen te behoren. Dus ook niet, 
dat Paulus' hoop op de wederkomst tijdens zijn leven niet vervuld 
is. Maar al ware dit, heeft hij daarmee iets verloren? Zal hij
daarom de opname niet meemaken? 

Zie hier nu wat hij wint met de voorhoop in Christus. Als de 
Heere wederkomt, is Paulus reeds bij Hem. Dan wordt hij dus niet 
meer tot Hem opgenomen, maar gaan anderen, die van 1 Thess. 4, 
ook hem tegemoet. Hij mist de ontmoeting niet, maar maakt die 
mee van een andere zijde komend. Hij vaart dan niet op, hij is het 
al en daalt met Christus neder. Hij verliest er dus niet mee. Hij
wint integendeel. Want hij heeft groter heerlijkheid verkregen en 
ontvangt het andere tevens. Het gaat hem enigszins als Mozes. 
Mozes wenste in Kanaän te mogen komen. De Heere stond het 
hem niet toe. Maar na zijn dood wekte Hij hem op en deed hem 
aanwezig zijn in Kanaän bij de verheerlijking op de berg. Paulus 
verkrijgt de opname van 1 Thess. 4, die hij zo wenst, niet. Maar —
en dit is het verschil met Mozes hij ontvangt een nieuwe hoop —
die voor de andere verwezenlijkt al worden, waardoor hij toch bij
de opname is. God heeft door de terzijdezetting van Israël de 
opname nar veel verdere tijd verschoven. De verandering
waarnaar Paulus verlangde, is tijdens zijn leven niet gekomen. Er 
is wat anders gekomen. En daar is Paulus toen naar gaan jagen. « 
Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de 
gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende; Of 
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ik enigszins moge komen tot de uitopstanding uit de doden. Niet 
dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik 
jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus 
Jezus ook gegrepen ben.... » Fil 3:10-12. 

Dat is het ontbonden worden en met Christus zijn. Fil. 1:23. Dat 
is de voorhoop in Christus, dat brengt de Verborgenheid als prijs
mede. Men hoede zich t.o.v. Fil. 3:10 voor twee misopvattingen.
De eerste is het gelijkvormig worden aan Christus' dood in puur 
lichamelijke zin op te vatten. Dan zou men met een speersteek in 
de zij en met doorboorde handen en voeten in het graf moeten 
gaan en liggen en tevens met een doorstriemde rug. Zo heeft zelfs 
Paulus niet neergelegen. De andere is dat men het opvat als een 
geestelijke levenservaring, die Paulus wil hebben. Daarmee plaatst 
men het gelijkvormig worden niet in de dood, maar in het leven. 
Over beide een woord. 

Zij, die menen dat Paulus hier op een geestelijke ervaring in dit 
leven doelt, hebben meer dan een misopvatting. Ten eerste 
verwarren zij Rom. 6:5, dan in het Grieks betekent: zekere 
overeenkomst hebben met het gelijkvormig zijn van Fil. 3:10. 
Rom. 6:5 betreft een geestelijke ervaring, Fil 3:10 de toestand in 
de dood. Ten tweede wenst Paulus niet der zonde te mogen
sterven, want dit had bij hem reeds eerder plaats gehad, toen hij de 
Romeinenbrief schreef. En dat was voor de Verborgenheid. Ten 
derde kan Fil. 3 niet handelen over een geestelijk sterven, want 
Christus is geen zondaar geweest en wij kunnen Zijn sterven niet 
gelijkvormig worden. Hij is wel tot zonde gemaakt, dat is wat 
anders. Ten vierde vergeet men, dat « dood » niet « sterven » 
betekent. Fil. 3 slaat op Christus' neerliggen in de Hades. Niet op 
Zijn sterven aan het kruis. Ten vijfde staat in vs. 11, dat Paulus wil 
komen tot de uitopstanding uit de doden. Het woord opstanding
wijst op het verijzen van het lichaam. Zo ook uitopstanding.
Indien nu uitopstanding op een lichamelijke opstanding wijst, kan 
dood niet op een geestelijke toestand wijzen. 

DE HOOP EN DE PRIJS. De Leden des Lichaams behoeven dus 
niet te wachten op Christus' wederkomst. Zij zijn reeds bij Hem. 
Hoe zouden ze anders aan de wereld geopenbaard kunnen worden. 
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Dat behoort mede tot de leer der Verborgenheid. Hoe komen zij
bij Christus? Dit leer ons Fil. 3:20 en 21. « Maar onze wandel 
(lees: ons burgerschap) is in (lees: behoort tot) de hemelen, 
waaruit (niet: uit welke hemel, maar: uit welk burgerschap) wij
ook den Zaligmaker (Behouder) verwachten, namelijk den Heere 
Jezus Christus, die ons vernederd lichaam (lees: het lichaam onzer 
vernedering) veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan 
Zijn heerlijk lichaam (lees: lichaam Zijner heerlijkheid) ». Het 
lichaam onzer vernedering is maar niet ons gewone natuurlijke
lichaam. De vernedering waarvan hier sprake is, is de dood. Zoals 
Fil. 2:8 aanwijst. Christus heeft Zich vernederd tot de dood. Het 
lichaam der vernedering is dat wat de dood ingaat. Dit wordt 
veranderd. Daartoe wordt 't dus eerst opgewekt en gelijkvormig —
hier staat nu gelijkgedaantig, gemaakt aan het lichaam Zijner
heerlijkheid. D.w.z. wat Christus nu heeft. Waar het lichaam der 
vernedering mede de hele persoon insluit, maar gezien van de 
zijde der vergankelijkheid, wijst dit op het ten graven dalen van de 
mens. Niet op een afzonderlijk bestaan van ziel en lichaam. 
Sommigen menen, dat Fil. 3:20 hetzelfde is als 1 Thess. 4. Dit kan 
niet.

Al aannemende dat hier gedacht zou kunnen worden aan een 
verandering van nog levende gelovigen en deze tekst op Een lijn
stellende met Tit. 2:13; verwachtende de zalige hoop en 
verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen 
Zaligmaker Jezus Christus, dan nog moet deze hoop zich 
verwerkelijken vóór die van 1 Thess. 4, eenvoudig hierom, omdat 
deze groep met Hem geopenbaard wordt en niet te Zijner
ontmoeting opvaart. Het moet een vóórhoop zijn. Behalve de hoop 
is er ook nog een prijs. Daar jaagt Paulus naar. Hij zegt in Fil. 3:14 
« Maar Een ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en 
strekkende mij tot hetgeen dat vóór is, jaag ik naar het wit tot den 
prijs der roeping Gods die boven (niet:van boven) is in Christus 
Jezus » . Er is in de Verborgenheid een prijs te behalen. We 
geloven dat het die is van Fil. 3:10 en 11: « Opdat ik Hem kenne 
en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens,
Zijn dood gelijkvormig wordende of ik enigszins moge komen tot 
de uitopstanding (niet: wederopstanding) die uit de doden is ». Het 
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Grieks heeft voor « gelijkvormig worden » twee woorden. Het 
eerste is:« susschémetizoo ». Dit betekent: Gelijkdaantig worden. 
Dit staat b.v. in Rom. 12:2 « En wordt deze wereld niet 
gelijkvormig ». Dit is: ga in gedaante niet op haar gelijken. Dit 
betreft meer de uiterlijke vorm der dingen. We vinden het ook in 
Fil. 3:21: « gelijkgedaantig gemaakt ». Het lichaam der 
vernedering wordt gelijkgedaantig gemaakt aan het lichaam van 
Christus' heerlijkheid. D.w.z. het heeft er eenmaal de uiterlijke
vorm van. Het andere woord is « summorphoomai ». Dit komt 
alleen voor in Fil. 3:10. Dit wijst op een innerlijke gesteldheid.
Het « Zijn dood gelijkvormig worden » wil zeggen, dat we 
neerliggen in de dood, als Christus daarin neerlag, in dezelfde 
bestaanwijze als Hij had. Het slaat op de innerlijke toestand. 
Christus' « vorm » in de dood was een zodanige dat er een 
spoedige opstanding op volgen moest. Hieraan wil Paulus nu 
gelijk worden. Hij wil Christus leren kennen in dat geloof dat Hij
had, toe Hij de dood in ging. Hij wil aan zichzelf ervaren de 
geweldig grote kracht die God aangewend heeft om Christus te 
doen verrijzen, Ef. 1:19. « Opdat ik Hem kenne en de kracht 
Zijner opstanding, Zijn dood gelijkvormig wordende ». Dit is voor 
ons de prijs waarnaar Paulus jaagt. Dit is de uitopstanding voor de 
anderen uit. Paulus weet dat hij daartoe komen kan. Niet door te 
werken of zich in te spannen, maar door een bijzondere kennis van 
Christus. N.l. Christus in de kracht Zijner opstanding. Dan volgt
na de dood een spoedige opstanding, een uitopstanding, de prijs
voor het jagen naar het wit. Dit bedoelt hij in Fil. 1:23 in het « 
ontbonden en met Christus zijn. « Ontbonden » is hetzelfde 
werkwoord als in Lk. 12:36. Hier zegt de St.Vert.: « wederkomen 
». Zoals de heer, in dat vers bedoeld, zich naar een bruiloft had 
begeven en nu daarvan heengaat, zich losmaakt, en wederkeert, zo 
wenst Paulus ook: zich los te maken (uit de Hades) en weder te 
keren (tot het leven) en met Christus te zijn (in heerlijkheid).
Heeft Paulus nu deze prijs verkregen? Volgens 2 Tim. 4:6-8 zeer 
zeker. Hij zegt daar: « Want ik word nu tot een drankoffer 
geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande (deze 
ontbinding is niet de losmaking van ziel en lichaam, maar die van 
zijn losmaking uit de Hades). Ik heb den goeden strijd gestreden,
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ik hem den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is 
mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, 
de rechtvaardige Rechter, in dien dag (n.l. zijner ontbinding)
geven zal en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning
hebben liefgehad ». Hieruit blijkt dat Paulus de prijs, hier 
genoemd de kroon der rechtvaardigheid, verkregen heeft. De 
voorhoop verwerkelijkte zich bij hem in de prijs. Wie die behaalt, 
heeft vanzelf de voorhoop mede verkregen. Het omgekeerde is 
nog niet het geval. Zo zijn er in het Lichaam twee groepen. Allen 
verwachten de verschijning (niet de wederkomst, welke dingen
zijn die verschillen). Sommigen krijgen de prijs, de uitopstanding,
het kort na de dood weer opstaan. De hoop is voor allen, de prijs
voor de enkelingen. ¹ Allen worden met Hem geopenbaard. De 
prijswinnaars worden maar kort van dood gehouden. Over hen die 
later aankomen, spreekt de Schrift niet, opdat wij zouden jagen
naar de prijs der roeping Gods. 

1 Noot v.d. uitgever: Wij denken dat allen die met door God verlichte ogen des verstands
tot het geloof in de verborgenheid komen en dat geloof tot hun dood vasthouden, de prijs
der roeping Gods behalen. 

Degenen die er mee in contact komen zijn de geroepenen, degenen die het werkelijk
geloven en blijven geloven de uitverkorenen. Het is voor ons niet uit te maken wat
anderen nu werkelijk in hun hart geloven, wat wel duidelijk moge zijn; velen praten over
de verborgenheid en het lichaam van Christus, enkelingen geloven het werkelijk.
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VII. DE GEESTELIJKE ACHTERGROND.

TWEEËRLEI BAAT. Menigeen zal na de vorige uiteenzetting
wellicht de vraag stellen: Wat nut ons nu de kennis van deze 
dingen. Wat voor baat hebben we er bij voor het hart. Want wat 
geeft het een hoofd vol kennis te hebben, maar er voor het hart 
geen nut door te verkrijgen. De kennis maakt immers maar al te 
vaak opgeblazen en we hebben stichting nodig, innerlijke opbouw. 
Ons antwoord is: Deze wordt in tweeërlei opzicht geboden. Ten 
eerste moet het ons blijdschap geven dat Christus verhoogd is tot 
Gods Rechterhand, d.w.z. geplaatst is in het centrum van al Gods 
volheid, van Zijn macht, kracht en heerlijkheid. 

Zeker, de zaak wordt ook in anderen Brieven geleerd. Men zie 
de teksten in een vorig hoofdstuk hierover. Maar toch verkrijgen
deze meer inhoud door het feit, dat alleen in Efeze sprake is van 
de overhemelse (gewesten of sferen) en van Zijn onnaspeurlijke
rijkdom. Moet het hart niet verblijden, dat te horen van Hem, Die 
Zich onzenthalve zo vernederd heeft? 

Het leven van wat men grote mannen noemt, wordt tot in 
bijzonderheden nagespeurd. Moeten wij ons voorzover de Schrift 
ons daarvoor aanwijzing geeft en de Geest licht, niet met 
blijdschap verdiepen in hetgeen Hem betreft die de naam heeft 
boven alle naam? Ten tweede geeft de verborgenheid iets wat ons 
betreft, wat ons ten goede komt, wat ons tot toetssteen kan zijn,
wat ons een maatstaf geeft om ons te meten, wat tot zelfonderzoek 
noopt en waarin we dieper en zowel de diepte van Gods genade
zullen zien, van Zijn liefde, als de hoogte, waartoe deze ons wil 
voeren.

Als we nu verlichte ogen des verstands mogen ontvangen
hebben om te weten « welke de hoop is van Zijn roeping en welke 
de rijkdom zijn van de heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen
» (Ef. 1:18) — men ziet, er is sprake van verstand (d.i. rede), maar 
tevens dat dit verlicht moet worden (en niet uitgeschakeld) en dat 
dit een gave Gods is (zie vs. 17), dan zal dit ons te meer tot 
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zelfonderzoek stemmen en tevens ons onze leden op de aarde 
doen doden, begerig als we zijn naar wegneming wat de hoogste
openbaring der liefde en genade Gods in de weg staat. Dan weten 
we het: de kennis aangaande de Verborgenheid is maar niet een 
blote verstandszaak; ze is veel meer: ze is gave, gave van de 
Vader der heerlijkheid die ons de geest der wijsheid en der 
openbaring in Zijn kennis gegeven heeft. En dit moet leiden tot 
een wandel waardig aan deze roeping, waarbij we de nieuwe mens 
aandoen, de oude mens afleggen, in het Hoofd opwassen en onze 
leden op de aarde doden om zo te komen tot een volkomen man in 
wie Christus alles is. 

Het verschil in sfeer een geestelijke zaak. Men kan allen die in 
Christus geloven als een groep beschouwen. Allen zijn
wedergeboren en dus kinderen Gods. Zij zijn allen uit God; Die is 
hun Vader. Een kind moet echter opwassen en niet in de 
kinderschoenen blijven staan, meestal gaat dit geleidelijk of met 
niet te grote stappen. In het natuurlijke is dit zo en zo ook in het 
geestelijke. In het natuurlijke zien we dat groei en begrensde
positie wel kunnen samengaan. In een goede school zijn de 
leerlingen naar hun ontwikkeling ingedeeld in klassen, die allen 
een zeker gemiddelde hebben. Slechts enkelen kunnen sommige
klassen vlugger doorlopen als de onderwijzer dit bevordert. Ook 
in het geestelijke zijn er, als is er groei, toch ook weer enkele 
bijzonder afbakeningen. 

De eerste is: in of buiten Christus, dus al of niet kind Gods. « 
Een iegelijk die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God 
geboren », 1 Joh. 5:1. Dit is de grens naar beneden. Dit geloof
maakt tot kind Gods, dit is de grondeenheid aller gelovigen.
Vanuit deze geboorte moet men nu opwassen. Geschiedt dit, dan 
komt men vroeg of laat voor een tweede grens, die van Rom. 6:8 « 
Indien we nu met Christus gestorven zijn, zo geloven we ook dat 
we met Hem leven zullen ». En in vs. 4: Wij zijn dan met Hem 
begraven .... En in vs. 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. » Rom. 7 beschrijft
de toestand van hen die na de roeping langzamerhand in het 
eindstadium van de eerste positie komen. Ze voelen zich gevangen

322



van de wet der zonde, vs. 23, ellendige mensen, vs. 24. Rom. 8 
spreekt van de gelovigen die vrijgemaakt zijn van de wet der 
zonden en des doods, vs. 2. Zie ook Gal. 4:1-5. De laatsten 
worden « zonen » genoemd, Rom. 8:14 grondtekst: aanneming tot 
zonen. Zo ook Gal. 3:26; 4:6,7. Alle wedergeborenen zijn « 
kinderen Gods ». Maar alle kinderen zijn nog geen « zonen ». 
Deze ontvangen de geest van het zoonschap en roepen God als 
Vader aan, Rom. 8:15, Gal. 4:5. 

Hier is 't tweede ingrijpen Gods. Het eerste is bij de roeping; dit 
tweede bij het sterven en opstaan met Christus. Hierdoor wordt 
men een nieuwe schepping, Grondtekst Gal. 6:15, 2 Cor. 5:17. 
Allen die hiertoe gekomen zijn, zijn « in Christus », Gal. 3:28, 
geloven « in » Christus, Gal. 3:28. De Geest woont in hen, Rom. 
8:9,11, 1 Cor. 3:16. Zij worden door deze Geest geleid, Rom. 8:14 
1 Cor. 3:16. Zij worden door deze Geest geleid, Rom. 8:14 en zijn
niet meer in het vlees, Rom. 7:14, kennen Christus niet meer naar 
het vlees, 2 Cor. 5:16. D.w.z. zij zien geestelijk niet meer uit naar 
een Jezus, wandelend op aarde, maar staan geestelijke met Hem 
op opstandingsbodem, wijl ze met Hem gekruisigd zijn. Zij zijn
der zonder gestorven en willen en moeten in nieuwigheid des 
levens wandelen, Rom. 6:11. 8:12, enz. Zulken beërven het 
Vaderhuis en behoren tot het geslacht der hemelen, Ef. 3:15. 
Hierbij heeft God het niet gelaten. De tweede markante grenslijn
is de laatste niet. Er is nog een grens naar boven, d.w.z. dat er een 
derde sfeer is. Van die sfeer spreekt alleen Efeze en zijdelings
Col., dus de brieven voor de Verborgenheid. Deze grenslijn is het 
met Christus gezet zijn in het overhemelse. Ef. 2:6 « En heeft ons 
mede opgewekt » — hieruit blijkt dat men deze sfeer niet kan 
overslaan — en mede gezet in de overhemelse in Christus Jezus. « 
Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in 
God ». Col. 3:3. Deze Brieven leren nog meer. Niet alleen 
zegening met alle geestelijke zegening in Christus, Ef. 1:3, maar 
ook volmaakte verzoening, grondtekst Ef. 2:16 (apokatallassoo) 
en volmaakte verlossing, grondtekst Ef. 1:7 (apolutroosis). Uit de 
nieuwe schepping wordt een nieuw mens geschapen, volledig
verzoend met God (Ef. 2:15 en 16), d.w.z. in de geest met Christus 
gezet in het overhemelse. De volledige verzoening is maar niet het 
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intreden in de verzoening van 2 Cor. 5, in het katallassoo, maar in 
de overgang van geestelijk « zoon » tot geestelijk « volkomen man 
». Of m.a.w.: het in Hem volmaakt gesteld worden. Zulken 
worden door God in Een Lichaam verenigd en voor hen is 
Christus het Hoofd boven alle dingen. Dit betreft dus geen bloot 
verstandswerk, het is een geestelijke ervaring. Of beter: Het 
betreft in het geloof zover te gaan als Christus' geloof gereikt
heeft: Gezet te worden aan Gods Rechterhand. Dit geloof blijft
niet zonder vrucht. Die vrucht is allereerst een grote blijdschap,
die we ervaren, een opgaan in het verheerlijkte Hoofd boven alle 
dingen. Maar ook een doden van onze leden dien ons naar 
beneden trekken. Daarmee gaat gepaard de vergeving van de 
misdaden, Ef. 1:7, de versterking naar de inwendige mens en het 
vervuld worden tot al de volheid Gods, Ef. 3:16 en 19. Men 
schatte deze dingen niet gering en zegge niet dat God dit ook zo 
wel zonder al die kennis kan geven. Paulus bidt om versterking
van de inwendige mens. Maar deze is geen mens zonder verstand. 
Daarin is het verstand evengoed begrepen. Hij spreekt ook van het 
bekennen de liefde van Christus, Ef. 3:19, d.i. ten volle kennen. 
En ook dit gaat niet buiten het verstand om. Zeker, het is meer dan 
de blote verstandelijke kennis, het is geestelijk verstand, Col. 1:9. 
Maar het is niet zonder verlichte ogen des verstands. Christus 
reinigt de Gemeente, dus ook elk lid, door het bad des waters, 
door het Woord. De reiniging gaat dus ook door de kennis van het 
Woord.

DE GOEDE STRIJD. Tot elk komt zo de vraag: Heeft men zijn
leden, die op de aarde zijn, gedood? Om die leden te doden, is 
drieërlei nodig. Ten eerste ze als vijanden te her- en te erkennen. 
Ten tweede ze te overwinnen. Ten derde ze te doden. Dit gaat
meestal niet snel. De vijand is zo taai en onze kracht er tegen zo 
gering. Vele jaren zijn dikwijls nodig een zonder of zondige
neiging te overwinnen of enigermate in bedwang te krijgen en al 
te vaak bemerkt men dat ze, hoewel bedwongen, toch nog leeft en 
niet gedood is. Indien de versterking van de inwendige mens niet 
plaats heeft, door de inwoning van Christus in het hart, zou de 
strijd niet te winnen zijn. In de kracht des Geestes is de 
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overwinning te beworstelen. De gelovige moet de goede strijd
strijden. Dit is: zijn leden doden en zoeken te dingen die Boven 
zijn. De doding der leden is het afleggen van de oude mens. Het 
zoeken der dingen die boven zijn het aandoen van de nieuwe 
mens. Dit alles geschiedt in de derde sfeer, die, nadat men in 
belofte het zitten aan Gods Rechterhand heeft verkregen, de 
geestelijke verwerkelijking beleeft als een strijd tussen de 
inwendige en de uitwendige mens, althans diens zondige leden. 
De kennis der Verborgenheid kan helpen om het einddoel van de 
weg des te scherper in het oog te houden. En zo blijkt dat de 
inschakeling van de kennis dienstbaar is in de goede strijd. Deze 
goede strijd moet wettig gestreden worden. Zonder dat is er geen
prijs te verwachten. De Goddelijke Kamprechter kan die alleen 
verlenen aan hem die zich aan de regels heeft gehouden. Die 
regels moeten dus gekend worden. En dan met naar het wit, het 
doel, gejaagd worden naar de prijs der roeping Gods. De kennis 
van het wit, van het doel, houdt in kennis van de bedeling der 
verborgenheid. Eerst als men inziet wat God in deze bedeling
doende is en wat Zijn bedoeling is in de tussentijd van Israëls zo 
lange Lo-Ammi tijd, dan kan er wettig worden gestreden. Wat 
baat het een terrein te veroveren als men niet eens weet hoe en 
waar het gelegen is. De wettige strijd heeft plaats op het gebied
dat men vermeesteren wil. Het terrein moet dus gekend en het 
einddoel in het oog gehouden worden. Daartoe is kennis der 
Verborgenheid van het hoogste belang. Naast zijn eigen strijd
heeft Paulus hiervoor moeten strijden. « Want ik wil dat gij weet 
hoe grote strijd ik voor u heb gestreden en voor zo velen als er 
mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten 
vertroost mogen worden en zijn samengevoegd zijn in de liefde en 
dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot 
kennis der verborgenheid van God en den vader en van Christus ». 
Col. 2:1,2. De Verborgenheid geeft dus troost, liefde en rijkdom
van volle verzekerheid des verstands. 
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VIII. VERBOND OF VERBORGENHEID.
(Tevens samenvatting). 

HET NIEUWE VERBOND VOOR ISRAËL. Het Calvinisme 
staat in de visie van de leer der verbonden. Het Oude Verbond, 
volgens het Calv. ook genoemd de oude bedeling, loop tot op 
Christus. Toen begon het Nieuwe Verbond, de nieuwe bedeling.
Iets hogers ziet het niet. Vanwaar komt deze mening? Omdat het 
Calv. het herstel van Israël niet ziet, ja consequent genomen, moet 
loochenen: Israël is vervangen door de « Kerk ». In deze worden 
Gods beloften geestelijk vervuld. 

Wat leert nu de Schrift: Er is met Abram een verbond gemaakt,
Gal. 3:17 (« op Christus » staat in de betere handschriften niet). 
Dit verbond kan men ook « de beloftenis » noemen. Deze houdt 
drieërlei in: 

PUNT ÉÉN HANDELT OVER ISRAËL. Met dat volk werd 
eenmaal het oude verbond gemaakt. En met hen wordt ook het 
nieuwe verbond opgericht. Zoals Jer. 31:31-34 duidelijk leert. « 
Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het Huis Israëls 
en met het Huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar 
het verbond dat Ik met hun vaderen gemaakt heb als Ik hun hand 
aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk verbond met 
Mij zij vernietigd hebben, hoewel Ik ze getrouwd had, spreekt de 
Heere. Maar dit is het verbond dat Ik na die dagen met het Huis 
Israëls maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun 
binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en Ik zal hun tot 
een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet 
meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, 

1. Abraham wordt tot een groot volk.
2. Alle geslachten des aardbodems zullen in hem, Abram, 

gezegend worden.
3. Hij zal tot een zegen zijn.
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zeggende: Kent den Heere, want zij zullen Mij allen kennen, van 
hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want Ik zal 
hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.
» Men ziet met wie het nieuwe verbond gemaakt wordt: met het 
Huis Israëls en het Huis van Juda. Men zegge niet met het Calv., 
dat dit de Kerk is. Men neme om dit te weten, een concordantie en 
zoeke op in welke teksten deze termen het eerst en nog meer 
voorkomen. En als dan blijkt — en dit zál het — dat ze steeds 
Israël aanwijzen, dan houde men zich aan het onderwijs, dat God 
geeft en neme de woorden van Jer. 31 voor Israël. Ten overvloede 
is daar ook nog: Er is sprake van een verbond gemaakt met « hun 
vaderen ». 

Dit zijn toch niet de vaderen van hen die zich geestelijk Israël 
plegen te noemen. Israëls vaderen hebben het eerste verbond 
vernietigd en met Israëls Huis wordt daarom een nieuw verbond 
gemaakt. Met hen met wie dit nieuwe gemaakt wordt, is ook het 
oude gemaakt. Is het oude met Israël gemaakt, dan ook het 
nieuwe. Anders hebben woorden geen zin meer. Als het N.V. 
werkt, moet Israël aanwezig zijn. En wel als bekeerd en 
wedergeboren volk, Ez. 36:24-32. Dan moeten ook de apostelen 
zitten op twaalf tronen, oordelende Israëls geslachten. Mt. 19:28. 
We zien hier niets van. Daarmee vervalt de mening dat wij in het 
N.V. zouden leven. Sommige onderzoekers der Schrift, die Israëls 
herstel zien, hebben dit gevoeld, maar wilden de 
verbondsgedachte niet loslaten. Daarom leren ze dat er twee 
nieuwe verbonden zijn, Een voor Israël, Een voor de Gemeente. 
Maar waar leert de Schrift dit? Wat is hun fout? Deze: ze hebben 
het N.V., dat uitsluitend voor Israël is, verward met een deel van 
het verbond der belofte dat voor de Heidenen is en tevens de 
zegening met de gelovige Abraham met die in Christus. Dit brengt
ons tot het tweede deel der belofte. 

DE ANDERE DELEN VAN HET VERBOND. Punt twee handelt 
over de zegening der volken. Deze geschiedt door Israël. Gelijk
Paulus leert: « En de Heidenen (d.i. Volken) God vanwege de 
barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is: 
Daarom zal ik U belijden onder de Heidenen en Uw naam lof 
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zingen ». En wederom zegt hij: « Weest vrolijk gij Heidenen 
(Heidenvolken) met Zijn volk ». En wederom: « Looft den Heere 
al gij Heidenen, en prijst Hem al gij Volken ». En wederom: « 
Daar zal zijn de wortel van Jesse en die opstaat om over de 
Heidenen te gebieden; op Hem zullen de Heidenen hopen ». Rom. 
15:9-12. Dit is de vervulling van het tweede deel, van het 
Abrahamietische verbond. Zien we daar nu in onze dagen iets 
van? In het geheel niet. Israël is er niet en kan daarom de wereld 
niet evangeliseren. De Heidenvolken zijn niet vrolijk met Zijn
volk. De Wortel van Isaï heerst niet over de Volken, aangezien Hij
niet op Davids troon zit, op de troon Zijner heerlijkheid, maar in 
die des Vaders, Op. 3:21. Zo leven we ook in dit opzicht niet 
onder enig verbond. Punt drie is het woord: Wees een zegen.
Hierin ligt de hogere groep besloten zij die met de gelovige
Abraham gezegend worden. Dit kunnen dan zijn Israëlieten en 
Heidenen, die het Vaderhuis verwerven. Wij achten het niet 
onmogelijk dat deze groep wordt voortgezet en God dit deel des 
verbonds laat doorwerken, dat Hij nu nog Broeders na de 
Eerstgeborene onder hen verwekt. In zoverre zouden zij zich dan 
op het verbond kunnen beroepen. Maar niet als norm. Want welke 
waarborg hebben zij dat dit verbond voor hen werkt als de twee 
overige delen niet werken? Het is niet Gods belofte, maar 
uitsluitend Zijn barmhartigheid. 

EEN NIEUWE HEILSSFEER. God heeft buiten het 
Abrahamietische verbond om iets geheel nieuws gegeven. Of 
beter: twee nieuwe dingen. De één hebben we besproken: het is de 
bedeling der verborgenheid. Op het andere moeten we nog wijzen.
Het is de bedeling van het algemeen geloof, waarvan Paulus in 
Titus 1:1-3 spreekt. « Paulus, een dienstknecht Gods en een 
apostel van Jezus Christus naar het geloof der uitverkorenen Gods 
en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is, in de hope 
des eeuwigen levens, welke God die niet liggen kan, beloofd heeft 
voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd,
namelijk Zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is, 
naar het bevel Gods onzes Zaligmakers, aan Titus mijn oprechten 
zoon, naar het gemeen geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u 
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van God den vader en den Heer Jezus Christus, onzen Zaligmaker
». In deze woorden is sprake van een algemeen geloof en een 
belofte van eeuwig leven voor de tijden der eeuwen beloofd. Het 
algemeen geloof betreft Jood en Heiden zonder onderscheid. Deze 
bedeling is bedoeld de tijd op te vullen tussen Israëls verwerping
en aanneming. Deze groep wacht de verschijning af van de grote
God en Zaligmaker, Tit. 2:13, 1 Tim. 1:14,19, en verkrijgt het 
eeuwige (aionische) leven, Tit. 1:2, 1 Tim. 1:16. Christus is hier 
de middelaar Gods en der mensen en heeft Zichzelf tot rantsoen, 
ten volle losprijs gesteld voor allen, 1 Tim. 2:5,6. Voor deze groep
is Paulus de prediker en apostel, vs. 7. In deze groep zijn
opzieners, ouderlingen en diakenen 1 Tim. 3. Deze bedeling loopt 
tot de laatste tijden, 1 Tim. 4:1,2. In de bedeling der 
verborgenheid is een andere heilssfeer. Die van het algemeen
geloof geeft eeuwig even. Hiervan is in de B.d.V. geen sprake. 
Nergens leert Paulus dit in Ef., Fil., Col. en 2 Tim. Dit kan ook 
niet, wijl het Lichaam een voorhoop in Christus. 

De bedeling van het algemeen geloof (B.a.g.) is een voortzetting
van de Abrahamietische hogere sfeer, maar zonder het 
Abrahamietische verbond. Door Israëls falen moest God deze 
inschakelen, wijl in de Handelingentijd het gehele
Abrahamietische verbond in het begin van werking trad. Door 
Israëls uitschakeling heeft God ook hier ingegrepen en een nieuwe 
bedeling geopend, die werkt buiten de Abrahamietische beloften 
om, maar dezelfde heerlijkheid gevend. Ze heeft daarom geen
verbondsleer. Alleen toch met Abraham, Isaäk en Jakob heeft God 
de verbonden gemaakt en daarna met Israël. Niet met de 
Heidenen. God houdt Zich hieraan. Maar Zijn wijsheid schiet niet 
te kort om buiten het verbond om te zegenen. Vóór Abrahams tijd
was er behalve het algemene natuurverbond van Noach geen
verbond. Toch werkte de heilssfeer. Men denke aan Abel, Henoch, 
Noach en anderen. Het verbond kwam later. Nu is God als het 
ware teruggelopen op de tijd van Abel tot Abram en geeft Hij heil 
buiten het verbond om. In Paulus' leven is deze gang afgetekend.
Begonnen met Israëls sfeer, wordt hij daarna afgezonderd tot de 
hoger-Abrahamietische. Na Israëls terzijdezetting opent zich voor 
hem een nieuwe tijd van werkzaamheid. Eerst ontvangt hij in 
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Rome het apostelschap voor de bedeling der verborgenheid.
Daarna komt hij vrij en maakt hij nieuwe reizen (Filemon:22, Tit. 
3:12, 1 Tim. 1:3), voorspel der nieuwe bedeling. Daarna wordt hij
weer gevangen en eindigt zijn leven het behalen van de prijs der 
hoogste bedeling, die hem in de eerste gevangenschap werd 
geopenbaard.

Paulus is dus na Israëls verwerping drager van twee bedelingen:
Een met beloften als de Abrahamietische, maar buiten dat verbond 
om, algemeen evenals de tijd van Adam tot Abraham buiten-
Abrahamietische en buiten-verbondelijk is, een met alle 
geestelijke zegeningen in Christus, en welks prijs de uitopstanding
is. Fil. 3:10 en 11 slaat dan op de bijzonderste verborgenheid, Fil. 
3:20 en 21 op de voorhoop van allen, Tit. 2:13 op de hoop van de 
andere, Abellietische groep (navolgers van Abel). Hebreeën 11 vat 
deze Abellietische en Abrahamietische groep samen, bewijs dat 
hun beloften dezelfde zijn. Maar tussen Israëls verwerping en 
aanneming moet God een nieuwe bedeling openen zonder 
Abrahamietische verbond, maar met een heil gelijk aan de hogere
Abrahamietische beloften. Dit is de bedeling des geloofs, waarvan 
ook 1 Tim. 11:41 in de grondtekst spreekt. (Stichting Gods in 
geloof is: bedeling Gods in geloof). Wat een problemen zouden er 
niet opgelost, welk een strijd niet beëindigd, welk een eenheid niet 
verkregen worden, indien men zo de dingen kon leren zien. Een 
onzalige strijd is er en wordt er gestreden over het verbond over 
de doop, over zoveel meer. Deze zou eindigen indien men meer 
onderscheid maakte in de bedelingen en Paulus' lijn beter leerde 
onderkennen. Nu ligt er niet alleen een deksel op Israëls gelaat,
maar ook op dat der Christenheid. 

In 't bijzonder onze tijd vraagt iets nieuws. Aan de jeugd vooral 
moet een nieuw perspectief geopend worden. Moge de leer der 
sferen hen grijpen en mogen ze daardoor de Schrift beter leren 
verstaan.

BESLUIT. Hiermee besluiten we dit werkje. Voor een groot deel 
herhaling van wat we reeds vroeger schreven, is ons bij het slot 
meer licht gegeven over de 1 Tim.-Titusgroep. Wat we intuïtief 
vermoedden, is klaar aan het licht getreden. God had na Israëls val 
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alleen de bedeling van 1 Tim.-Titus kunnen openen, zegenen als 
voor Abraham. Hij gaf meer: Hij gaf het hoogste dat Hij te geven
had: het zetten in Zijn Rechterhand. Dit is de diepste kern der 
Verborgenheid. Dat is nimmer aan Abraham beloofd, nimmer 
voor Abraham. Ook niet in de Tim.-Titus bedeling. Alleen in die 
der verborgenheid. Maar waar Christus winnaar is van de hoogste
prijs, het zetten in die Rechterhand en Hij uit de doden is 
opgestaan, zo hebben de prijswinnaars van deze groep eveneens 
een bijzondere opstanding, de uitopstanding en op de dag dat deze 
plaats heeft, krijgen ze ook de kroon der rechtvaardigheid, die de 
rechtvaardige Rechter hun geeft. Tot deze hoogste bedeling roept 
Paulus ons in de Gevangenschapsbrieven. En het is geen wonder, 
dat de Efezer brief in hoofdst. 1 een jubelbrief is en dat Paulus zijn
twee beden bidt, die van Ef. 1:15-23 en van Ef. 3:14-21 en het 
luidt: « Opdat de God onzes Heeren Jezus Christus, de Vader der 
heerlijkheid, u geve den geest der wijsheid en der openbaring in 
Zijn kennis, verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten 
welke zij de hoop van Zijn roeping en welke de rijkdom zij van de 
heerlijkheid Zijner erfenis in de heiligen en welke de uitnemende 
kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte Zijner
macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de 
doden heeft opgewekt en Hem heeft gezet in Zijn Rechterhand in 
de overhemelse (gewesten), ver boven alle overheid en macht en 
kracht en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld 
(Gr. aioon)) maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen Zijn
voeten onderworpen ». — « Om deze oorzaak buig ik mijn knieën 
tot den Vader onzes Heeren Jezus Christus... opdat Hij u geve,
naar den rijkdom Zijner genade met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendige mens... opdat gij ten volle 
kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en 
diepte en hoogte zij en bekennen de liefde van Christus, die de 
kennis te boven gaat ». Hoe meer men de dingen onderscheidt die 
verschillen, des te rijker wordt Gods heerlijkheid. Bij Hem is geen
eentonigheid maar een rijke verscheidenheid. Bij Hem is ook alles 
in de hoogste orde. Bij Hem ook is de vrijheid der verkiezing om 
de een hiervoor te bestemmen, de ander daarvoor. Moge de lezers, 
die ons hebben kunnen volgen in het vertrouwen leven of nog
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meer gaan leven, dat Hij die in hen het goede werk der verlichting
begonnen is, dit ook, als zij jagen naar het wit tot de prijs der 
roeping Gods, voleindigen zal en zij eenmaal zonder vlek of 
rimpel Hem zullen voor gesteld worden door de Heere Jezus 
Christus.
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II. De Tweelijn in het N.T.   277
III. De Handelingentijd.   282
IV. Wat is de Verborgenheid.   286
VI. De Hoop der Verborgenheid.   305
VII. De Geestelijke Achtergrond.   321
VIII. Verbond of Verborgenheid.   326

Inhoud    333–334

1 De hoofdstuknummering is zoals in het originele boekje, per ongeluk is III over geslagen als
nummer, niet als hoofdstuk.
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Andere heruitgegeven werken:

www.uitdeschriften.com

UIT ISRAELS PROFETIE Een boek van ± 600 bldz.
       door G. J. P. — 1930
(Deel I onzer grotere uitgaven) 
Een inleiding tot de bedeling der verborgenheid. 
   Hier en daar vermeerderde en gewijzigde overdruk van « Het Profetische Woord
» verschenen in Uit de Schriften. 

DE TIJDEN DER EEUWEN. Een boek van 364 bldz.
       door G.J.P. — 1930
(Deel II onzer grotere uitgaven) 
   Een onderzoek naar de Schriftuurlijke betekenis van het woord « eeuwig » en «
eeuwigheid ». Het enige Nederlandse werk dat deze stof uitvoerig behandelt. 
   Hier en daar vermeerderde en gewijzigde druk van « Van Eeuwigheid tot
Eeuwigheid » verschenen in Uit de de Schriften. 

DE WEG DER BEHOUDENIS Een boek van 180 bldz.
       door S. V. M. — 1933
   Van ongelovige zondaar tot volle gemeenschap met Christus door geloof,
bekering, wedergeboorte, Zoonschap, volwassen man zijn. Verder ook over
rechtvaardiging verzoening, heiliging en het werk van Christus voor ons. 

HET VOORNEMEN DER EEUWEN EN DE 
GEMEENTE DER VERBORGENHEID

Een boek van 256 bldz.

       door Aristarkos — 1927
   Geeft een overzicht van de gehele wereldgeschiedenis van vóór de grondlegging
der wereld tot na de toekomende hemelen en aarde. Vooral het bijzondere der
huidige bedeling wordt onderzocht. 

UIT DE SCHRIFTEN - OMNIBUS. Een boek van 316 bldz.
         door G.J.P. & S.V.M.
   –Het Antigoddelijke Trio – De Opstanding der Doden 
   –De Heerlijkheid van de Ene Doop – Begint de Gemeente met Pinksteren 

DE HEILIGE SCHRIFTEN Een brochure van 116 bldz.
       door G. J. P. — 1930
   Een kort overzicht van de inhoud en bouw van de Hebr. en Griekse schriften, met
structuren uit de Companion Bible. 

DE STRIJD Een boek van 140 bldz
       door S.V.M. — 1931
   Hoe het Christendom, vanaf de eerste eeuw, afweek van de Heilige Schriften. 
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