HET VERGELIJKEN VAN PROFETIE MET VERBORGENHEID
www.trustingthelord.com
(Deze verzen geven de tegenstelling aan tussen het Koninkrijk en het Lichaam van Christus.
Om het één en ander beter te begrijpen moet u eigenlijk naar de plaats in uw bijbel gaan waar
deze verzen staan om ze vervolgens in hun context te lezen. Terwijl deze lijst op geen stukken
na uitputtend is zal het helpen om u duidelijk te laten zien dat Profetie in de bijbel verschilt
van Verborgenheid).
Profetie: Datgene dat werd gesproken door de mond van alle heilige profeten sinds de wereld
begon. Het behoort tot de speciale beloften, van God, aan en door het volk Israël. Al deze
beloften hebben betrekking op de aarde. Ze zijn zowel letterlijk als zichtbaar.
Verborgenheid: De prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die
verborgen is gehouden sinds de wereld begon, totdat de Heer aan de Apostel Paulus een
overvloed van visioenen en openbaringen gaf over de hemelse aspecten van het plan en het
doel van God.

De eerste vergelijking.
Profetie betreft het Koninkrijk, een politieke organisatie:
“Daniël 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 aan geen
ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar
zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.
“Matth.6:10: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de
aarde.

Terwijl het Lichaam een levend organisme is:
“1Kor.12:12: Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene
lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.
“1Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
“Ef.4:11: En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
‘Ef.4:12: Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des
lichaams van Christus;
“Ef.4:13: Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den
Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
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“Ef.4:14: Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd
worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om
listiglijk tot dwaling te brengen;
“Ef.4:15: Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die
het Hoofd is, namelijk Christus;
“Ef.4:16: Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt
zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn
maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.

De tweede vergelijking.
Het Koninkrijk zal op de aarde gevestigd worden:
Jer.23:5: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige
Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en
gerechtigheid doen op de aarde.
“Matth.25:31: En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de
heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
“Matth.25:32: En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander
scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
“Matth.25:33: En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn
linker hand.
“Matth.25:34: Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt,
gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging
der wereld.

Terwijl het Lichaam in de Hemel is:
“Ef.1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
“Ef.2:5: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus;
(uit genade zijt gij zalig geworden),
“Ef.2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
“Kol.3:1: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
“Kol.3:2: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
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De derde vergelijking.
Christus is de Koning in het Koninkrijk:
“Jer.33:15: In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen
uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.
“Jer.33:16: In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, die
haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID.
“Jesaja 9:6: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op
Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der
eeuwigheid, Vredevorst;
“Jesaja 9:7: Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon
van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal
zulks doen.

Maar Hij is het Levende Hoofd van het Lichaam:
“Ef.1:19: En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de
werking der sterkte Zijner macht,
“Ef.1:20: 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;
“Ef.1:21: 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;
“Ef.1:22: En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven
tot een Hoofd boven alle dingen;
“Ef.1:23: Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

De vierde vergelijking
Het Koninkrijk was geprofeteerd in het Oude Testament:
“Lukas 1:68: Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te
weeg gebracht Zijn volke;
“Lukas 1:69: En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn
knecht;
“Lukas 1:70: Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het
begin der wereld geweest zijn;
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“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen,
die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.
“Hand.3:22: Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet
verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken
zal.
“Hand.3:23: En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben,
uitgeroeid zal worden uit den volke.
“Hand.3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als
er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.

Maar het Lichaam werd verborgen gehouden:
“Ef.1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij
zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;
“Ef.1:5: Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus,
in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.
“Ef.1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den
Geliefde;
“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der
misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
“Ef.1:8: Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;
“Ef.1:9: Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn
welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven
“Ef.1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in
Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
“Ef.1:11: In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd
waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;

De vijfde vergelijking
Israël is boven alle volken verheven in het Koninkrijk:
Jes.60:10: En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want
in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u
ontfermd.
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“Jes.60:11: En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet
toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u
geleid worden.
“Jers.60:12: Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan;
en die volken zullen gans verwoest worden.

Maar Jood en Heiden zijn in het Lichaam gelijk:
“Rom.10:12: Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is
Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.
“Rom.11:32: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun
allen zou barmhartig zijn.
“Ef.2:16: En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
“Ef.2:17: En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en
dien, die nabij waren.

De zesde vergelijking
In het Koninkrijk worden de Heidenen gezegend via Israël:
“Gen.22:17: Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de
sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort
zijner vijanden erfelijk bezitten.
“Gen.22:18: En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn
stem gehoorzaam geweest zijt.
“Hand.13:44: En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord
Gods te horen.
“Hand.13:45: Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en
wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende.
“Hand.13:46: Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was
nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve
verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de
heidenen.
Maar het Lichaam wordt gezegend buiten Israël om:
“Rom.11:28: Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar
aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
“Rom.11:29: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
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“Rom.11:30: Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar
nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;
“Rom.11:31: Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw
barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.
“Rom.11:32: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun
allen zou barmhartig zijn.

De zevende vergelijking
In het Koninkrijk worden de Heidenen gezegend door Israëls herrijzenis:
“Jes.60:1: Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN
gaat over u op.
“Jes.60:2: Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over
u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
“Jes.60:3: En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is
opgegaan.
“Zach.8:22: Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der
heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken.
“Zach.8:23: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien
mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een
Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met
ulieden is.
Maar in het Lichaam door hun val:
“Hand.28:27: Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk
gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden
zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze.
“Hand.28:28: Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en
dezelve zullen horen.
“Hand.28:29: En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden onder
elkander.

De achtste vergelijking
Profetie van het Koninkrijk betreft volken:

6

“Jes.2:4: 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 ene volk zal tegen het andere volk
geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.
“Ezechiël 37:21: Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen
Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen
van rondom, en brengen hen in hun land;
“Ezechiël 37:22: En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij
zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee
volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Maar de verborgenheid van het Lichaam betreft personen:
“Rom.10:12: Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is
Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.
“Rom.10:13: Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
“2Kor.5:14: Want de liefde van Christus dringt ons;
“2Kor.5:15: Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen
gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven
zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
“2Kor.5:16: Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook
Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
“2Kor.5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

De negende vergelijking
Profetie over de zegeningen op Aarde:
“Jes.2:3: En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des
HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij
wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit
Jeruzalem.
“Jes.2:4: 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 ene volk zal tegen het andere volk
geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.
“Jes.61:6: Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes Gods
noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.

Maar de verborgenheid gaat over Hemelse zegeningen:
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Ef.1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
“Kol.3:1: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
“Kol.3:2: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
“Kol.3:3: Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

De tiende vergelijking
Naar de Profetie is redding door geloof plus werken:
Hebr.11:4: Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door
hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave
getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
“Hebr.11:7: Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van
de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot
behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is
geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.
“Jac.2:25: En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd
geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?
“Hand.10:35: Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem
aangenaam.

Maar naar de verborgenheid alleen door geloof:
“Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij
gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en
vernieuwing des Heiligen Geestes;
“Rom.3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
“Rom.3:22: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen,
en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
“Rom.3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
“Rom.3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;
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“Rom.3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed,
tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren
geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;
“Rom.3:26: Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat
Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.
“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods
gave;
“Rom.2:9: Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

De elfde vergelijking
Volgens de Profetie komt Christus naar de aarde:
“Jes.59:20: En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van
de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.
“Hand.1:10: En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee
mannen stonden bij hen in witte kleding;
“Hand.1:11: Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel?
Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar
den hemel hebt zien heenvaren.
“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen,
die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Maar de verborgenheid verklaart Zijn afwezigheid:
“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen
verzwegen is geweest;
“Ef.1:20: 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;
“Ef.1:21: 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;
“Ef.1:22: En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven
tot een Hoofd boven alle dingen;
“Kol.3:1: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
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“2Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is
lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering
komen.
“2Petrus 3:15: En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook
onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

De twaalfde vergelijking
Profetie werd toevertrouwd aan de 12 Apostelen:
“Matth.10:5: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult
niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.
“Matth.10:6: Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.
“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in
dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?
“Hand.3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als
er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.
“Hand.3:25: Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze
vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen alle geslachten der
aarde gezegend worden.

Maar de verborgenheid alleen aan Paulus:
“Ef.3:1: Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die
heidenen zijt.
“Ef.3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is
aan u;
“Ef.3:3: Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik
met weinige woorden te voren geschreven heb;
“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,
“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;
“Kol.1:24: Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de
overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;
“Kol.1:25: Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is
aan u, om te vervullen het Woord Gods;
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“Kol.1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle
geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;
“Kol.1:27: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid
dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;

De dertiende vergelijking
Profetie werd door vele profeten geopenbaard:
“Lukas 1:32: Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de
Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
“Lukas 1:33: En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns
Koninkrijks zal geen einde zijn.
“Lukas 1:67: En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde,
zeggende:
“Lukas 1:68: Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te
weeg gebracht Zijn volke;
“Lukas 1:69: En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn
knecht;
“Lukas 1:70; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het
begin der wereld geweest zijn;
“2Petr.1:21: Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar
de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Maar de verborgenheid werd geopenbaard aan één man:
“Gal.1:1: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door
Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),
“Gal.1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd
is, niet is naar den mens.
“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door
de openbaring van Jezus Christus.
“Gal.2:2: En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik
onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet
enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.
“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid
toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;
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“Gal.2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade,
die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap,
opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;
“Ef.3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is
aan u;
“Ef.3:3: Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik
met weinige woorden te voren geschreven heb;

De veertiende vergelijking
De profeten begrepen het niet:
“Daniël 12:8: Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het
einde zijn van deze dingen?
“Dan.12:9: En Hij zeide: Ga henen, Daniel! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld
tot den tijd van het einde.
“Dan.12:10: Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de
goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan.
“1Petrus 1:10: Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die
geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;
“1Petrus 1:11: Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in
hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de
heerlijkheid daarna volgende.

Maar Paulus begreep het wel en verlangde er naar dat anderen het ook zouden
begrijpen:
“Ef.1:15: Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en
de liefde tot al de heiligen,
“Ef.1:16: Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;
“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;
“Ef.1:18: 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;
“Ef.1:19: En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de
werking der sterkte Zijner macht,
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“Ef.1:20: 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;
“Ef.1:21: 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;
“Ef.1:22: En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven
tot een Hoofd boven alle dingen;
“Ef.1:23: Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.
“Kol.1:9: Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u
te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle
wijsheid en geestelijk verstand;
“Kol.1:10: Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle
goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;
“Kol.2:1: Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en voor degenen, die te
Laodicea zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien;
“Kol.2:2: Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij 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;
“Kol.2:3: In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.

Conclusie.
Deze 14 stuks eenvoudige voorbeelden vergelijken schrift met schrift en geven duidelijk aan
dat sommigen van het volk van God een aards Koninkrijk zullen beërven, terwijl anderen
leden zijn van het lichaam van Christus, met als bestemming de Hemel. Het kennen van dit
verschil is zeer belangrijk om te worden bevestigd in uw geloof. U kunt niet de instructies
volgen die zijn gegeven aan mensen van een andere tijd en wiens erfenis op een andere plaats
is, en tegelijkertijd succesvol zijn in uw dienst voor de Heer. Alle schrift is geïnspireerd door
God. De gehele bijbel is voor ons, maar niet alles gaat over ons. De samenvatting van alle
genoemde voorbeelden is deze: Petrus en Paulus zijn twee verschillende apostelen van de
Heer. Ze hebben twee verschillende boodschappen. Hun boodschap is geadresseerd aan twee
verschillende groepen mensen.
De Joodse Koninkrijks gemeente werd gevormd door het nieuwe volk van Israël te roepen uit
het afvallige Israël. De oprichting van het Koninkrijk is toekomstig. Het heeft nog niet plaats
gevonden. De reden waarom u de Heere Jezus Christus nog niet ziet heersen op de troon van
David, als Koning van het Koninkrijk, is omdat God een geheim had. Het geheim had
betrekking op een andere groep mensen, genaamd het Lichaam van Christus. Het Lichaam en
het Koninkrijk zijn twee verschillende dingen. Het profetische programma van God voor het
“Koninkrijk der Hemelen op aarde” maakte de weg vrij, gedurende het boek Handelingen,
voor de openbaring van de verborgenheid. De gemeente, die het Lichaam van Christus is,
heeft een hemelse roeping en een hemelse erfenis. Dat kunt u alleen leren uit de brieven van
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Paulus omdat hij de enige is die de openbaringen heeft ontvangen en de enige die schrijft over
en aan het Lichaam van Christus. Als dit verschil niet wordt gezien kunt u de volgende
instructies niet gehoorzamen:
“Fil.1:9: En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis
en alle gevoelen;
“Fil.1:10: Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en
zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus;
“1Kor.2:12: Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit
God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
“1Kor.2:13: Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert,
maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke
samenvoegende.
“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
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