Progressieve openbaring
“Progressieve openbaring in de prediking van Jezus Christus naar de
openbaring der verborgenheid”
Door: Duane Gallentine
Er is iets zeer interessants betreffende de Griekse tekst (volgens de Textus
Receptus) als u overweegt wat Paulus schreef in de volgende verzen:
“Ef.3:1-5: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus,
voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der
genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft
bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren
geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in
deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der
mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige
apostelen en profeten, door den Geest”.
Opmerking:
Het is duidelijk dat aan Paulus, en alleen aan Paulus, God door openbaring de
verborgenheid bekend heeft gemaakt. De openbaring van Jezus Christus
betreffende de verborgen kennis dat de kinderen der mensen in andere eeuwen
niet bekend is gemaakt.
“Titus 1:1-3: 1 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; 2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die
niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard
heeft te Zijner tijd; 3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij
toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker;……”.
Opmerking:
De verborgen waarheid van deze kennis van de verborgenheid is bekend
gemaakt door de prediking die door God Zelf aan Paulus is toevertrouwd. God
deelde dat te zijner tijd mede aan met Paulus.
“2Kor.12:1: Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot
gezichten en openbaringen des Heeren.
“2Kor.12:7a: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou
verheffen,…….”.

Opmerking:
Deze prediking van de Verborgenheid is, over een aantal jaren, bekend gemaakt
aan Paulus. God nam 30-35 jaar de tijd om Paulus de verborgen kennis, van de
Verborgenheid, bekend te maken.
Beetje bij beetje gaf God de openbaring van de Verborgenheid van Christus aan
Paulus. Paulus schreef het op, leefde er naar, predikte het en leerde het aan
anderen in het Lichaam van Christus. Paulus is onze leraar en prediker!
Als iemand een studie wil maken van de manier waarop Paulus het Griekse
woord gebruikt voor: kennen, bekend, kennis of wetenschap, en erkennen, zoals
hij die woorden gebruikt als hij schrijft over Verborgenheid, dan zal een ijverige
student vinden dat:
VÓÓR het afsluiten van het boek Handelingen (Handelingen 28) liet God
Paulus het Griekse woord GNOSIS en GINOSKO gebruiken als hij verwees
naar de kennis die hij bezat over de verborgen wijsheid van deze Verborgenheid
van Christus.
De woorden GNOSIS en GINOSKO betekenen “om te weten”, “kennis
hebben”, “om te begrijpen”. Deze woorden geven niet aan dat iemand een
volkomen of volledige kennis heeft over een onderwerp of vraagstuk.
NA het afsluiten van het boek Handelingen (Paulus zijn tweejarig huisarrestHand.28:30) laat God Paulus de Griekse woorden EPIGNOSIS en
EPIGINOSKO gebruiken als verwezen wordt naar de kennis die hij bezat over
de verborgen wijsheid van God betreffende de Verborgenheid van Christus.
De woorden EPIGNOSIS en EPIGINOSKO betekenen volledige kennis, het
hebben van volledige kennis, het volledig begrijpen. Deze woorden laten zien
dat een persoon de volledige beschikking heeft over informatie, of kennis, van
het onderhavige onderwerp.
Gedurende de Handelingen periode wist Paulus dat hij niet over de volledige
kennis beschikte van Jezus Christus betreffende de in God verborgen wijsheid,
genoemd de Verborgenheid. Maar hij wist en schreef dat God hem ter bestemder
tijd de volledige kennis zou geven op een bepaald punt in zijn bediening.
Beschouw het volgende:
“1Kor.13:8-12: 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen, zij
zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij

zal te niet gedaan worden. 9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten
dele; 10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele
is, te niet gedaan worden. 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik
gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man
geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was. 12 Want wij zien
nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht
tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik
gekend ben”.
Als Paulus verwijst naar “het volmaakte” is aan de meeste niet geïnformeerde
gelovigen, die niet de context van deze tekst willen bestuderen, verteld om te
geloven dat Paulus hier spreekt over de wederkomst van de Heere Jezus
Christus. Ze zeggen: alleen Hij is volmaakt. Dat is waar, Hij is volmaakt maar
niet de enige die volmaakt, volkomen en volledig is. God de Heilige Geest heeft
Paulus woorden laten gebruiken om de progressieve openbaring van de
Verborgenheid te beschrijven. Het onderwerp is kennis, “wij kennen ten dele”
en “profeteren (prediken) ten dele”.
Het onderwerp in de tekst is opnieuw kennis. Het is niet de persoon van Jezus
Christus en Zijn wederkomst. Richt uw aandacht op vers 12:
“1Kor.13:12: Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar
alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan
zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben”.
Paulus vermeld dat hij ten dele waarheden, over de liefde van God in Christus,
kent (ginosko) betreffende de Verborgenheid. Hij vermeld eveneens dat, als het
volmaakte komt, hij alles zal weten (epiginosko) over de liefde van God in
Christus Jezus voor ons die Heidenen zijn, in deze Bedeling der Genade.
De liefde van God, vertoont aan ons Heidenen in deze bedeling der genade, is
openlijk tentoon gespreid op het kruis van Golgotha (Rom.5:6-9). Dit is de
prediking van het kruis (1Kor.1:18). Dit is de fundamentele basiskennis rond het
goede nieuws dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Maar wacht
even, dat is niet alles. Er is meer aangaande de redding van de Heidenen in deze
bedeling dan alleen het kruis. En niet om onze redding van de ziel te gering te
achten, maar er is meer dan alleen het gered zijn. Zie naar het gebed van Paulus
in de brief aan de Efeziërs:
“Ef.3:14-19: 14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen
Heere Jezus Christus, 15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de
aarde genoemd wordt, 16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner
heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen

mens; 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde
geworteld en gegrond zijt; 18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de
heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En bekennen
de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al
de volheid Gods”.
Paulus bidt voor de Heidenen in het éne Lichaam van Christus, de Gemeente
welke Zijn Lichaam is, dat ze kunnen begrijpen, met al de heiligen, welke de
breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij (vier dimensies), en bekennen de
liefde van God in Christus. Hij arbeidt op zodanige wijze dat de leden van het
Lichaam van Christus de liefde van Christus kunnen weten en aldus vervuld
kunnen worden met al de volheid Gods. Het doel van dit gebed is om aan het
lichaam van Christus het leven van God te laten openbaren in hun sterfelijke
lichamen. Dit wordt godsvrucht genoemd. Leven als God.
In 61-63 na Christus zijn, middels de brieven die zijn geschreven na de
Handelingen periode, Efeziërs – Kolossenzen – Filippenzen, alle heiligen
zodanig door God uitgerust door Zijn geschreven Woord dat ze uit de volheid
van God kunnen leven als ze dat willen (2Tim.3:12). De bedoeling is dat ze
worden: “vervuld tot al de volheid Gods”. Teneinde het gebed van Paulus te
verwezenlijken moest God de volmaakte, en volledige kennis geven betreffende
Jezus Christus naar deze Verborgenheid.
Voor verdere overwegingen naar de geldigheid van dit artikel en hoe het de
waarheden van progressieve openbaring uitlegt vanuit de prediking van Paulus
aangaande Jezus Christus naar de openbaring der Verborgenheid, moeten de
volgende verzen worden onderzocht in de Textus Receptus:
--Efeziërs 1:17.
--Kol.1:6.
--Ef.4:13 (een volkomen man).
--1Tim.4:3.
--Fil.1:9.
--Kol.1:9.
--Kol.1:10.
--Kol.2:2.
--Kol.3:10.
--1Tim.2:4.
--2Tim.2:25.
--2Tim.3:7.
--Titus 1:1.

Het maakt een verschil wat je gelooft!

