Een nieuwsbrief van de Genade Bijbel Kerk
(www.gbcrm.org).
Voor de teksten is de Statenvertaling gebruikt
Hierbij een tweetal artikelen:
1)-- Het evangelie voor de Christelijke kerken.
2)--Wat betekent Zijn opstanding voor vandaag de dag.

(ad. 1)

Het evangelie voor de Christelijke kerken

Een tijdje terug presenteerde Bijbelleraar John Klasen een boodschap speciaal voor mensen in
confessionele kerken. Nadat hij meer dan 40 jaar kerkgenootschappen had bezocht, wilde John zijn
vrienden, in die kerkgenootschappen, deze speciale boodschap sturen, een boodschap die meteen een
liefdesbrief en een woord ter waarschuwing was.

SATAN DE BEDRIEGER
Veel mensen in deze kerken geloven dat Jezus Christus aan het Kruis stierf voor hun zonden, dat de
Bijbel het Woord van God is en dat zij gered zijn. Maar wat ze misschien niet begrijpen, is de rol die
Satan vandaag speelt in de Christenheid. Satan is de bedrieger en hij ondermijnt subtiel Gods plan en
doel betreffende het Christendom. De Apostel Paulus beschreef de manier waarop Satan dit doet,
namelijk met “listige omleidingen……” (Ef. 6:11). Toen hij aan de Korinthiërs schreef, vreesde Paulus
dat de slang (Satan), die Eva in de hof had verleid en het hele menselijke ras door Adam in zonde en
dood had ondergedompeld, de kerk in Korinthe ook zou kunnen bedriegen, door subtiel hun geest te
bederven, hen af laten wijken van de eenvoudigheid die in Christus is (2 Kor. 11:3). In tegenstelling tot
wat vaak wordt gedacht komt Satan niet als “een briesende leeuw” (1 Petrus 5:8) die grove zonden en
seksuele immoraliteit predikt. Integendeel, de Bijbel zegt dat hij komt als "een engel des lichts", en zijn
helpers komen als "dienaars der gerechtigheid" (2 Kor. 11:14-15), listig predikend: "een anderen Jezus,
een andere geesten een ander evangelie" (2 Kor. 11:4). Net zoals Satans verdraaiing van Gods waarheid
voor Adam en Eva grote gevolgen had, hebben zijn subtiele verdraaiingen van Gods waarheid in het
Christendom, in “de bedeling der genade Gods” (Ef. 3:2), eveneens grote gevolgen die niet alleen in
deze tijd maar tot in alle eeuwigheid zullen duren.

IS ER SLECHTS ÉÉN EVANGELIE?
John (de Bijbelleraar John Klasen) begint deze vraag te beantwoorden door naar het evangelie van
God voor vandaag de dag te kijken, dat Paulus “het evangelie der genade Gods” noemt (Handelingen
20:24). Er is een algemeen begrip in de confessionele leer dat er slechts één evangelie is. Maar als dat
waar is, waarom moest de apostel Paulus de Korinthiërs dan waarschuwen dat ze door een ander
evangelie konden worden misleid (2 Kor. 11:3-4)? En waarom zou Paulus de Galaten moeten
waarschuwen om niet weggeleid te worden van het Evangelie van de genade van Christus naar een
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ander evangelie terwijl hij Gods vloek uitstort over allen die een ander evangelie prediken (Galaten 1:
6-9)?

We moeten deze Bijbelteksten serieus nemen.
Het woord evangelie betekent gewoon goed nieuws en God heeft verschillende evangeliën op
verschillende tijdstippen aan verschillende mensen verkondigd. Wanneer één van deze andere
evangeliën word verward met of toegevoegd aan het evangelie dat God aan Paulus gaf (het evangelie
der genade Gods), verdraaien ze het en verwijderen ze hun toehoorders van de eenvoud die in Christus
is. Dit is wat deze passages duidelijk stellen, en wanneer door de mens gemaakte theologische
systemen in strijd zijn met de Bijbelse waarheid, moeten we altijd God en Zijn Woord kiezen, nooit de
mens en zijn tradities.

HET EVANGELIE VOOR VANDAAG
Het goede nieuws van God voor gelovigen van vandaag de dag wordt het evangelie van genade
genoemd en het is gebaseerd op het feit dat Christus aan het kruis alles deed wat nodig was om het
zondevraagstuk op te lossen en zondaars te redden. Zondaars doen niets. We voegen niets toe. Aan
het kruis deed Christus volledig en volmaakt alles wat nodig was om onze redding tot stand te brengen.
Daar verloste Hij ons van de schuld en de straf voor de zonde op een manier die voldeed aan alle eisen
van een oneindig Heilig en Rechtvaardig God.
Ons deel, het deel van de zondaars, is eenvoudig geloof, geloven in wat God heeft bewerkt door
Christus aan het Kruis. Iemand heeft gezegd dat geloven het enige is dat je kunt doen zonder zelf iets
te doen (werken). Het is het terzijde stellen van onze eigen persoon en werk, zodat we kunnen
vertrouwen op de Persoon en het Werk van een ander - de Heer Jezus Christus. Alleen het geloof van
de zondaar in de Persoon en het Werk van Christus aan het Kruis is wat Paulus noemt “de
eenvoudigheid, die in Christus is” (2 Kor.11:3). Paulus beschrijft het evangelie op deze manier:
“1 Kor. 15:1-4:……….. het Evangelie……. dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;………..”.
Opmerking van de vertaler: Iemand moet dus erkennen dat hij/zij een zondaar is en zichzelf NIET kan
verlossen. Als iemand dat niet wil erkennen dan kan hij/zij ook niet verlost worden door het evangelie
van Christus.
Einde citaat

En hij zegt het op deze manier in Romeinen 3:24-25:
“En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken
God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed,………….“.
De vervangende dood van Christus voor zondaars resulteert in de verlossing van allen die geloven. Het
is volmaakt voldoende. Niets anders is nodig. Niets anders wordt geaccepteerd!
“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme”.
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Dat is de eenvoud voor de gelovigen in Christus, dat gericht is op het goede nieuws van de dood en de
opstanding van Christus.

EEN ANDER EVANGELIE
Met dit alles in gedachten gaat John (John Klasen) verder met ons naar een ander evangelie in de Bijbel
te brengen, het evangelie van het koninkrijk.
Christus predikte dit evangelie tijdens zijn aardse bediening zoals opgetekend in Mattheüs, Markus,
Lukas en Johannes, en hij zei zijn discipelen het ook te prediken (Matth. 4:23, 10:7; Luk. 9:1-2). Als
theologen correct zijn in hun veronderstelling dat er slechts één evangelie in de Bijbel is, dan zou het
evangelie van het koninkrijk hetzelfde moeten zijn als het evangelie der genade Gods. En als dit het
geval zou zijn, dan zou het Evangelie van het Koninkrijk ook gericht moeten zijn op de dood en
opstanding van Christus. Maar is dat het geval? Zonder twijfel werden Petrus en de andere discipelen
(exclusief Judas) gered. Maar werden ze gered door uit te kijken naar en te geloven in het goede nieuws
van de dood en de opstanding van Christus, zoals de theologische systemen zeggen?
Laten we kijken naar Mattheüs 16. Tegen de tijd dat we bij deze passage komen, hadden Petrus en de
11 al langere tijd het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt. Toch wordt ons eerst in Matth. 16 verteld
dat het op dat moment was dat Jezus hen "begon" te vertellen over Zijn aanstaande dood, zie Matth.
16:21. De passage gaat echter verder en geeft ons het antwoord van Petrus op deze instructie:
“Matth. 16:21-22: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan
naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood
worden, en ten derden dage opgewekt worden. 22 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon
Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. 23 Maar Hij, Zich
omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas!
Wauw, dat is ook verrassend. Als Petrus had uitgekeken naar de dood van Christus en dat had
verkondigd in het Evangelie van het Koninkrijk, hadden we verwacht dat hij positief zou reageren:
"Ja, Heer, ik weet het. Dat is waar wij, en alle Oud Testamentische heiligen vóór ons, naar hebben
uitgekeken en op hebben gewacht. Dat is waar het offersysteem naar heeft verwezen. We zijn blij dat
het eindelijk is zover is gekomen”. Maar dat zei hij niet. Integendeel, hij stelde aan de kaak wat de Heer
over Zijn dood zei. Petrus noch iemand anders wist op dat moment iets over de dood van Christus, laat
staan als Goed Nieuws.
De dood van Christus was duidelijk geen onderdeel van het evangelie van het koninkrijk. Maar hoe zit
het met de opstanding? Was het een onderdeel van het evangelie van het koninkrijk? Om dat te
beantwoorden, gaan we naar Markus 9. Na de ervaring met de Transfiguratie (Markus 9:1-8),
probeerde Jezus Petrus en de andere discipelen over Zijn aanstaande opstanding uit de doden te
onderwijzen.
Als het Evangelie van het Koninkrijk en het Evangelie der genade Gods hetzelfde waren, hadden de 12
moeten antwoorden door te zeggen: “Ja, Heer. Daar hebben we naar uitgekeken en waar de heiligen
in het Oude Testament ook naar uit hebben gekeken. Dat is wat we al een tijdje in het Evangelie
verkondigen”. Maar wat zeiden ze werkelijk? Ze spraken onder elkander en vroegen zich af wat het
opstaan uit de dood zou moeten betekenen (Markus 9:9-10; ook Luk. 18:31-34; 24:1-11; Joh. 20:1-10)
. Het is moeilijk voor te stellen hoe de 12 een Evangelie hadden kunnen geloven en prediken dat gericht
was op de dood en de opstanding van Christus terwijl ze er NIETS van begrepen!
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Het punt is dit: als zelfs Petrus en de 11, die al zo'n 3 jaar een intieme, persoonlijke instructie van de
Heer Jezus Christus hadden ontvangen, niets wisten over zijn dood en opstanding, dan wist niemand
anders vóór hen, met veel minder informatie erover, het ook niet. Dat is de verwarring die wordt
gezaaid wanneer we vertrouwen op door de mens gemaakte theologische systemen in plaats van op
God en Zijn Woord.
Waarom is dit zo belangrijk? Omdat eeuwige bestemmingen worden beïnvloed door wat ons wordt
geleerd en gelooft. Dit is de reden waarom Paulus de Korinthiërs zo krachtig waarschuwde voor de
"listen van de duivel". Als Satan ons met succes weg kan leiden van Paulus zijn evangelie van genade
en het kan vervangen door een ander evangelie, dan heeft hij Gods reddende boodschap voor vandaag
verdraaid en zondaars dood in de sfeer van zonden achtergelaten (Ef. 2:1).
Dus als deze twee evangeliën verschillend zijn, wat was dan het centrale geloof in het evangelie van
het koninkrijk? Wat geloofden Petrus en de anderen tot hun behoudenis? Het ging over het feit dat de
lang beloofde Messias, Jezus Christus, was gekomen en dat hij de Zoon van de levende God is (Matth.
16:16), of zoals de apostel Johannes het zegt in Joh. 20:31:
“…………………….opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het
leven hebt in Zijn Naam”.
Maar hoe gaat het later? Predikten Petrus en de anderen het goede nieuws betreffende de Dood en
de Opstanding van Christus nadat dat zich in het begin van het boek Handelingen heeft voorgedaan?
Op Pinksteren zei Petrus tegen de leiders van Israël dat zij Jezus, een door God beproefde Man, door
de handen der onrechtvaardigen aan het kruis hadden gehecht en gedood! ......Heb berouw en laat u
dopen! (Handelingen 2:23, 38). Waarom moesten zij zich bekeren en zich laten dopen? Omdat Petrus
verder gaat uitleggen dat Degene die ze vermoordden, denkende dat ze van hem af waren, uit de dood
was opgewekt en op het punt stond terug te keren in toorn en oordeel om Zijn vijanden te vernietigen,
beginnend met Israël (Handelingen 3), beginnend met hen! Was dit goed nieuws voor zijn
toehoorders? NEE! Het was slecht nieuws, het slechtste nieuws ooit.

DE LISTEN VAN DE DUIVEL
Pas toen God de apostel Paulus verhoogde werd het evangelie, van de dood van Christus, uitgeroepen
tot goed nieuws (1 Kor. 15:1-4). Het evangelie van het koninkrijk en het evangelie der genade Gods zijn
verschillend. Tegenwoordig is het evangelie van het koninkrijk “een ander evangelie”(Gal.1:6); en wie
het evangelie van het koninkrijk vandaag wil ontvangen, wordt bedrogen door de “listen van de
duivel”. Het Evangelie van het Koninkrijk kondigde het goede nieuws aan dat de lang beloofde Messias
en koning van Israël, de Heer Jezus Christus, was gekomen! Het Evangelie van het Koninkrijk werd
verondersteld te worden ontvangen door de leiders van Israël in Jeruzalem, die het dan naar Judea
zouden brengen, en nadat Judea het ontvangen had, zouden ze het naar Samaria brengen, en nadat
Samaria het had ontvangen zou heel Israël worden gered (Handelingen 1:8). Vervolgens, door de
gelovige Natie Israël, naar de hele wereld waardoor de Heidenen gezegend konden worden met Israël
door haar wederoprichting (Handelingen 3:19-26). Maar we weten natuurlijk dat dit niet is gebeurd.
Het leiderschap van Israël in Jeruzalem verwierp hun Messias, verenigden zich met de Heidenen om
Hem ter dood te brengen en het hele proces werd verhinderd en gestopt. Ze bevestigden dit besluit
opnieuw in Handelingen toen ze de bediening van de 12 verwierpen. Dus zette God zijn Profetisch
Programma met Israël tijdelijk opzij, samen met het evangelie van het Koninkrijk, en begon een nieuw
Verborgen Programma door de Apostel Paulus met een nieuw evangelie, het evangelie der genade
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Gods. Wanneer we deze twee programma's en evangeliën door elkaar halen, sneuvelen we voor de
listen van de duivel en wordt een evangelie verkondigd dat verwarring zaait.
Het Evangelie van het Koninkrijk bijvoorbeeld werd geassocieerd met de waterdoop. Als dat vandaag
aan het evangelie van genade wordt toevoegen, wordt het verdraaid. Tegenwoordig is er slechts één
doop, en het is geen waterdoop waarbij een mens iemand doopt met water, maar een geestelijke doop
waarbij de Heilige Geest de gelovige in Christus plaatst (Ef. 4:1-6; 1 Kor. 12:13). Hoeveel mensen zijn
in de val gelokt door te denken dat hun redding, baby of volwassene, kwam door de waterdoop?
Hoeveel mensen hebben gevochten en stierven, in de Christelijke geschiedenis, vanwege de
waterdoop met de ironie dat het zelfs geen deel uitmaakt van Gods programma voor vandaag. Zo zijn
de listen van de duivel. Het Evangelie van het Koninkrijk kondigde ook voorwaardelijke vergeving aan:
Jezus zei tegen zijn discipelen om te bidden: “vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren” (Matth. 6:12, 14; lees ook vers 15). Maar door vandaag dit gebed te bidden verdraait
men het evangelie van genade omdat het de onvoorwaardelijke zegeningen verwerpt die God ons al
in Christus heeft gegeven. Vandaag moeten we in dankbaarheid bidden voor de vergeving die God ons
al heeft gegeven (Ef. 1:7-8; 4:32)!

CONCLUSIE
Satans perversies van het evangelie van genade zijn ontworpen om te voorkomen dat de verlorenen
gered worden en de geredden om een leven te leiden die God behaagd, met gevolgen die zich in tijd
en eeuwigheid uitstrekken. We moeten in de eenvoud blijven die in Christus is: geloof in de Heer Jezus
Christus en u zult gered worden ... die stierf voor onze zonden en weer opstond om onze
rechtvaardigmaking tot het eeuwige leven ... u wordt gered uit genade en door het geloof
(Handelingen 16:31; Rom.4:24-25; Ef.2:8).

Spiekbriefje voor het “recht – snijden”.
Het plan van God is
geopenbaard in de Bijbel in
Genesis tot en met Openbaring
Twee Doeleinden

Twee programma’s

Twee volkeren
Twee evangeliën

Twee stel instructies

Oude Testament, Evangeliën,
Petrus en de twaalf, Hebreeën
tot en met Openbaring
Het openbaren van Zijn
heerlijkheid op AARDE, Het
aardse doel. (Deut. 28)
Wat God heeft gesproken door
de profeten sinds het begin van
de wereld.
Het Profetische programma.
(Luks 1:70; Handelingen3:21).
Het volk Israël.
(Exodes 19:6).
Het
evangelie
van
het
Koninkrijk / Het evangelie der
besnijdenis. (Matth.4:23; Gal.
2:7).
De Wet van Mozes. (Exodes
19).

De brieven van Paulus:
Romeinen tot en met Filemon
Het openbaren van Zijn
heerlijkheid in de Hemel. Efeze
1:3.
Wat God verborgen heeft
gehouden sinds het begin van
de wereld.
Het programma van de
verborgenheid. (Rom. 16:25;
Efeze 3).
Het Lichaam van Christus.
(Efeze 1:22-23).
Het evangelie der genade Gods
/ Het evangelie der voorhuid (of
der onbesnedenen). (Hand.
20:24; Gal. 2:7).
De genade leringen van Paulus.
Titus 2:11-14).
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Twee standaarden van kracht.

Twee bedieningen

Twee bedelingen

(ad. 2)

De kracht toen God de Rode De kracht toen God Christus
Zee spleet. (Ex. 14:15-31).
opwekte uit de dood. (Ef. 1:1920).
Zegeningen door Christus die Zegeningen door Christus die
naar de wereld gaan door naar de wereld gaan buiten
Israëls opwekking. (Deut. 28:1- Israël om vanwege haar val.
14).
(Rom.11:11-15).
De Bedeling van de Wet. (Ex. De Bedeling der genade. ( Ef. 3).
20).

WAT BETEKENT ZIJN OPSTANDING VOOR ONS VANDAAG DE DAG

Veel Christenen die met Pasen naar de kerk gingen, hoorden waarschijnlijk een boodschap over het
belang van de lichamelijke opstanding, in het verleden, van Christus of over het belang ervan in de
toekomst. In het verleden was het belangrijk omdat het bewees dat Christus zijn werk aan het kruis de
kwestie van zonde / zonden en de zondaar volledig afhandelde op een manier die volledig voldeed aan
alle vereisten van een oneindig rechtvaardig, en heilig God (Rom. 3:23 -25). Daarom heeft God Hem
uit de dood opgewekt. Wij zijn het hier volledig mee eens! En het is belangrijk in de toekomst, omdat
zijn opstanding in het verleden dient als de “eerste vrucht” (1 Kor. 15:20) die de gelovigen lichamelijke
opstanding in de toekomst garandeert. En daar zijn we het volledig mee eens! Maar wat ze
waarschijnlijk niet hebben gehoord, was een boodschap over het vitale belang van de opstanding van
Christus in het heden, vandaag, NU! Dit komt omdat veel van het Christendom een theologisch
systeem heeft omarmd waarvan de onderliggende veronderstelling is dat God altijd hetzelfde heeft
gedaan met alle heiligen van alle eeuwen, van Adam tot het einde. B. B. Warfield, een Gereformeerde
theoloog, verwoordde het als volgt: "De Heilige Geest vervulde dezelfde functies in het Oude
Testament als vandaag in de kerk". Zo'n systeem heeft misschien genoeg ruimte voor het belang van
de opstanding van Christus in het verleden en in de toekomst, maar het heeft weinig of geen ruimte
voor het belang van zijn opstanding in het heden.
De reden is simpel. Toen het Opstandingsleven, en de kracht daarvoor, pas beschikbaar was nadat
Christus krachtig uit de dood was opgewekt, kon God niet met Oud Testamentische gelovigen omgaan
op basis van de kracht van het Opstandingsleven. Daarom, volgens hun logica, kan God nu ook niet op
die basis met gelovigen omgaan, want als Hij dat zou doen, zou dit betekenen dat God met
verschillende mensen op verschillende tijdstippen heeft omgegaan, en als dat waar was, zou hun hele
theologische systeem / systemen in elkaar storten. In plaats van hun theologische systemen te
corrigeren met Gods waarheid, begraven zij, net als de Farizeeën van vroeger, Gods Woord onder de
tradities van mensen, waardoor het geen effect heeft. Daarbij beroven ze hun volgelingen van hun
rijkdom in Christus. Ze beroven degenen die niet zijn gered van een duidelijke boodschap om gered te
worden (zoals besproken in het vorige artikel). Ze beroven degenen die gered zijn van de duidelijke
instructies die ze nodig hebben om te wandelen op een manier die God vandaag behaagt. In
tegenstelling tot dergelijke door de mens gemaakte theologische systemen, heeft God tegenwoordig
te maken met de wereld op basis van Christus zijn Opstandingsleven en macht, en dat betekent dat
Hij vandaag iets anders doet dan in het verleden voordat Christus was opgewekt uit de dood.
Laten we beginnen met het gebed van Paulus voor alle gelovigen van vandaag:
“Ef. 1:17-23: 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; 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat
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gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn
erfenis in de heiligen; 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar
de werking der sterkte Zijner macht, 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden
heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid,
en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld,
maar ook in de toekomende; 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der
Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling
Desgenen, Die alles in allen vervult.

DE KRACHT VAN ZIJN OPSTANDING
Deze passage draait om de verzen 19-20. In v.19 wordt ons verteld dat God NU werkt door “de
uitnemende grootheid Zijner kracht aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht”.
En met welke kracht werkt Hij? Waarmee is het verbonden? Het is de sterke kracht die Hij uitoefende
(wrocht) toen Hij Christus uit de dood opwekte. Het is de kracht van zijn opstanding! Toen Christus uit
de dood werd opgewekt, werd hij niet alleen hersteld in de positie die hij daarvoor had, maar als de
Man-Gods - zowel de Zoon van David als de Zoon van God - die werd opgewekt uit de doden, volgens
het Evangelie van Paulus (2 Tim. 2:8). Daarom plaatste God hem aan Zijn eigen rechterhand en gaf
Hem als Hoofd van een nieuwe groep gelovigen, zijn lichaam, het lichaam van Christus, wiens bestaan
voortkomt uit Christus zijn opstandingsleven en kracht (Rom. 6:3-4). In het verleden handelde God met
het volk Israël volgens de kracht die Hij uitoefende toen Hij haar uit Egypte verloste door de wateren
van de Rode Zee te scheiden (Ex. 14: 15ff; Neh. 9:11; Is. 10: 6, 63:12-13; Ps. 74:13; Is. 10:6, 63:12-13).
Tegenwoordig handelt God met het Lichaam van Christus volgens de kracht die Hij uitoefende toen Hij
Jezus Christus uit de dood opwekte, Hem aan Zijn rechterhand zette, Hem boven alle machten verhief,
en in die positie gaf Hij Hem als Hoofd over een nieuwe groep verloste mensen - de kerk, Zijn lichaam,
het lichaam van Christus (Ef. 1:9-23, 2:4-7, 3:8-11).

Zijn opstandingskracht introduceerde een nieuw programma: de Verborgenheid
Vanuit deze verheven positie begon de verrezen Christus krachtig een nieuw programma genaamd de
verborgenheid en openbaarde het aan de apostel Paulus door een rechtstreekse openbaring (Ef. 3:2).
Paulus schreef het toen op (Ef. 3:3), en sindsdien leert iedereen het door de geschriften van Paulus te
lezen onder de leiding van de Heilige Geest, die hen in staat stelt het te begrijpen (Ef. 3:3-5). Wanneer
dat gebeurt, ontsteekt het de effectieve werking van Gods kracht, Christus zijn opstandingskracht (Ef.
3:7).
Het Griekse woord voor Verborgenheid, “musterion”, betekent eenvoudigweg “geheim”. Gods
Verborgenheid (of Geheimenis) was iets dat geheim was gehouden, maar dat nu voor allen
geopenbaard is in de waarheid die God aan de Apostel Paulus gaf.
Voordat het aan en door Paulus werd geopenbaard, was de Verborgenheid volledig onbekend. Keer
op keer wijzen God en Paulus op dit punt:
(1)--God hield het de Verborgenheid geheim sinds het begin van de wereld / schepping:
“Rom. 16:25-26: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van
Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is
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geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen
Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;
De brieven die Paulus schreef, staan in schril contrast met alle andere Geschriften, omdat de waarheid,
die geopenbaard is in het Oude Testament, de Evangeliën en de bediening van de 12, door alle profeten
is beschreven sinds het begin van de wereld. Onder de leiding van de Heilige Geest verkondigde
Zacharias dat de aardse bediening van Christus (zoals vastgelegd in de evangelieverslagen) in
overeenstemming was met wat God had geopenbaard door de mond van zijn heilige profeten sinds de
wereld begon (Luk. 1:67-70). En later, met Pinksteren, verkondigden Petrus en de 12, opnieuw onder
de leiding van de Heilige Geest, dat wat er toen gebeurde ook in overeenstemming was met wat de
profeten hadden gesproken sinds de wereld begon (Handelingen 3:21).
Maar wanneer de Apostel Paulus op het toneel verschijnt, staat hij erop, ook onder de leiding van de
Heilige Geest, dat wat hij predikte iets was dat God geheim had gehouden sinds de wereld begon,
genoemd de Verborgenheid (Rom. 16:25). Het spreekt voor zich (maar ik zal het hoe dan ook zeggen
omdat theologen in hun verzet tegen Gods Woord het ontkennen) dat de waarheid, die verborgen was
gehouden sinds de wereld begon, NIET dezelfde waarheid kan zijn waarover al gesproken is sinds de
wereld begon. Ze sluiten elkaar uit en geen enkele theologische hocus-pocus kan dit veranderen.
(2)--God openbaarde de Verborgenheid aan Paulus door een rechtstreekse openbaring van de
verrezen Christus. 1 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven
is aan u; 2 Dat Hij (de verrezen Christus) mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze
verborgenheid,…” (Ef.3:1-2).
De Verborgenheid werd aan Paulus bekend gemaakt. Hij ontving het door een rechtstreekse
Openbaring van de verrezen Christus. Dit wordt herhaald in Galaten waar Paulus schrijft:
“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is,
niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar
door de openbaring van Jezus Christus.
Christus openbaarde het aan Paulus door een rechtstreekse openbaring.
(3)--God had de Verborgenheid in de afgelopen eeuwen aan niemand bekend gemaakt.
“Ef. 3:5: Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt…………………..”.
Wat in vorige eeuwen onbekend was, wordt nu bekendgemaakt in de huidige bedeling der genade
Gods waarvan Paulus de rentmeester is.
(4)--God zegt dat de Verborgen waarheid onnaspeurlijk is.
“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,
De Verborgenheid was voorheen niet alleen onbekend, het was ook onnaspeurlijk! Je had kunnen
zoeken waar je maar wilde, hoog en laag, maar je zult het niet vinden: niet in de wijsheid van de wereld
of in de menselijke filosofie of zelfs in de rest van de Bijbel! Je kunt het alleen in Paulus zijn brieven
vinden.
(5)--God verborg de Verborgenheid in Zichzelf. (Ef.3:9).
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“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij,
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus;
Het was verborgen in God! Theologen zeggen dat het verborgen was in het Oude Testament en in de
gelijkenissen van Jezus, maar God zegt: Nee, ik verborg het IN MIJZELF! Hoewel elk van deze verzen
alleen al voldoende bewijs levert voor het aparte (onderscheiden) apostelschap van Paulus, bieden ze
samen overweldigend bewijs, en wanneer andere verklaringen in de geschriften van Paulus (en Petrus
in 2 Petr. 3:15-16) worden toegevoegd, wordt het bewijs onweerlegbaar. Door het onderscheidende
en unieke apostelschap van Paulus te blijven verwerpen, tarten theologen God en Zijn Woord openlijk,
en verachten ze de rijkdommen die God, door dat apostelschap van Paulus, uitdeelt, namelijk: De
rijkdommen van zijn genade, goedheid en glorie (Rom. 2:4; Ef. 1-3)).

ZIJN OPSTANDINGSKRACHT CREËERDE DE NIEUWE MENS: HET LICHAAM VAN CHRISTUS
“Ef. 1:22-23: 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven
tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen
vervult.
Om dit nieuwe en unieke programma van de verborgenheid te volbrengen, creëert de verrezen
Christus nu krachtig een nieuwe en unieke groep verloste mensen genaamd het lichaam van Christus,
en vult haar met zijn Opstandingsleven en kracht. Het lichaam van Christus onderscheidt zich van het
volk Israël. Ze is niet het “nieuwe Israël” of “geestelijk Israël” of andere onzin die theologen bedenken.
Gelovigen van vandaag zijn met elkaar en met Christus verbonden als leden van één Lichaam verenigd
met zijn Hoofd, die de verrezen Christus is.

ZIJN OPSTANDINGSKRACHT INTRODUCEERDE EEN NIEUW DOEL: HET HERSTELLEN VAN ZIJN
HEERLIJKHEID IN DE HEMELSE GEWESTEN
“Ef. 2:5-7: 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit
genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel
in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner
genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
“Ef.3:9-11: 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid
zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in
den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in
Christus Jezus, onzen Heere;
Waarom deed God dit? Waarom bedacht Hij het Programma van de Verborgenheid in het eeuwige
verleden en verborg het vervolgens in Zichzelf, en hield het verborgen voor mensen en engelen, totdat
Hij het openbaarde aan en door de apostel Paulus? Wat was zijn doel om dit te doen? Hij deed dit
omdat, als het bekend werd gemaakt vóór het Kruis van Christus, de machten van deze wereld en de
kwade geestelijke machten achter hen de Heer van Glorie niet zouden hebben gekruisigd, en er zou
geen voorziening voor redding voor zondaars zijn geweest (1 Cor 2:6-8).
Het zou voor mensen en engelen natuurlijker zijn geweest om aan te nemen dat God zijn glorie op
aarde zou herstellen door een verloste mensheid. Mensen horen op aarde. Dat is duidelijk. Maar wat
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ze nooit zouden hebben geraden, niet in een miljoen triljoen jaar, was dat God ook besloot om een
verloste mensheid te gebruiken om Zijn Glorie in de hemelse gewesten te herstellen!
Mensen horen niet thuis in de hemelse gewesten! Ze horen op aarde. Maar onthoud, één Man woont
al in de hemelse gewesten, de God-Man, de opgestane Heer Jezus Christus en de gelovigen van
vandaag, als leden van het Lichaam van Christus, zijn daar met Hem!
Om zijn Glorie in het hele universum te herstellen, had God twee programma's bedacht. Een daarvan
is het profetische programma van Israël, waar al over gesproken is sinds de wereld begon, en waardoor
God Zijn Glorie op aarde zou herstellen. En de andere is het Lichaam van Christus, met het Programma
der Verborgenheid dat sinds het begin van de wereld geheim was gehouden, waardoor Hij Zijn Glorie
in de hemelse gewesten zou herstellen. Wanneer deze programma's hun verschillende doelen
vervullen, zal het hele universum, in harmonie, Gods Glorie voor altijd volmaakt weergeven.
Zogenaamde Christelijke religies en door de mens gemaakte theologie willen u beroven van wat God
nu doet op basis van Christus 'opstandingsleven en kracht. Tegenwoordig werkt Hij krachtig een nieuw
Programma uit, het Programma der Verborgenheid, en creëert Hij een nieuw Volk, het Lichaam van
Christus, om een nieuw Doel uit te voeren, het opnieuw vestigen van Zijn Glorie in de hemelse
gewesten. Laat niemand dit van u afpakken. Houd eraan vast. Vertrouw er op. Geniet ervan.
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