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Efeze 1 

 

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
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. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
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; 
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; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben. 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de 
liefde tot al de heiligen, 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
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 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. 
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Brieven aan de gelovigen 
 
Het Nieuwe Testament bestaat voornamelijk uit brieven. Brieven die geadresseerd zijn aan 
gelovigen. Deze brieven zijn geschreven door de apostelen met een bepaald doel. Er was 
aanleiding tot het schrijven van deze brieven. Zo wordt in de brief aan de Romeinen 
gesproken over de zondaar. Er wordt daarin uitgelegd dat de zondaar alleen door geloof 
gerechtvaardigd wordt via de weg van dood en Opstanding in Christus. De aanleiding tot het 
schrijven van de brief aan de Korinthiërs was het feit dat zij erg gericht waren op het vlees. 
Zij waren erg gefocust op de oude mens. De brief aan de Galaten gaat voornamelijk over het 
terugkeren naar een leven onder wetten en regels. En de Efezebrief gaat over de Hemelse 
positie in Christus. In de brieven aan de Filippenzen en Kolossenzen wordt verder ingegaan 
op de Efezebrief. In het kort zou je kunnen zeggen dat de brieven aan de Korinthiërs en 
Galaten commentaar geven op de brief van Paulus aan de Romeinen. En dat de brieven aan 
de Filippenzen en Kolossenzen commentaar geven op de brief aan de gelovigen in Efeze. De 
onderwerpen worden daar als het ware verder uitgediept. Alle brieven zijn namens God Zelf. 
 
Efeze een vervolg op Romeinen 
 
De Efezebrief begint met een korte samenvatting van de eerste acht hoofdstukken uit de 
brief aan de Romeinen. Daarna krijgen we een vervolg ervan. Zo zegt de Romeinenbrief dat  
wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Dan zijn wij ook met Christus in de 
Hemel gezet, zegt de Efezebrief. En dan delen wij in Hem dus ook Zijn Positie, Zijn 
Heerlijkheid en al Zijn Zegeningen. Er wordt onder andere uitgelegd in de Efezebrief welke 
gevolgen dit heeft voor ons praktisch leven hier op aarde, nog in het vlees. De Efezebrief is 
niet echt populair. Deze brief gaat immers niet over aardse zaken en aardse zegeningen. 
Deze brief gaat over de Hemelse dingen en dat vindt men over het algemeen een stuk 
minder interessant. Want we leven toch hier op aarde?! Maar we moeten niet vergeten dat 
wij betrokken zijn in die Hemelse Zaken. We moeten niet vergeten dat we een Hemels Volk 
zijn. En dat we onze blik niet naar beneden maar naar Boven zouden richten. 
 
Romeinen 6 
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder 
worde? 
2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt 
zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
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; 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet 
meer over Hem. 
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10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat 
leeft Hij Gode. 
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende 
zijt in Christus Jezus, onzen Heere 
 
Efeze 2 
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; 
 
Kolossenzen 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. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te 
Efeze zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
 
Paulus betekent klein(tje) en belemmerd. Zijn vorige naam was indrukwekkender voor de 
natuurlijke en godsdienstige mens; Saulus. Saulus betekent namelijk de eisende. De Wet eist. 
Opeisen is invorderen. En hij deed zijn eerdere naam dan ook eer aan. Hij had een hele grote 
kennis van de Wet onder het Oude Verbond. Hij had aanzien als Schriftgeleerde. Maar dat 
veranderde toen de Heere hem riep. De Heere riep hem op om apostel te worden. Een 
apostel van Jezus Christus. Door de Wil van God. God had hém op het oog voor deze taak. 
 
Handelingen 26 
9 Ik meende waarlijk bij mijzelven, dat ik tegen den Naam van Jezus van Nazareth vele 
wederpartijdige dingen moest doen. 
10 Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb velen van de heiligen in de 
gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende; en als zij 
omgebracht werden, stemde ik het toe. 
11 En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft, en gedwongen te lasteren; en boven 
mate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd, ook tot in de buiten landse steden. 
12 Waarover ook als ik naar Damaskus reisde, met macht en last, welk ik van de 
overpriesters had, 
13 Zag ik, o koning, in het midden van den dag, op den weg een licht, boven den glans der 
zon, van den hemel mij en degenen, die met mij reisden, omschijnende. 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en 
zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de 
prikkels de verzenen te slaan. 
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. 
16 Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen 
tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal 
verschijnen; 
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17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 
18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de 
macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder 
de geheiligden, door het geloof in Mij. 
 
1 Korinthe 15 
7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 
8 En ten laatste van allen ( Paulus is de laatste Apostel) is Hij ook van mij, als van een ontijdig 
geborene, gezien. 
9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te 
worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. 
10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is 
niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de 
genade Gods, Die met mij is 
 
Apostel  
 
Apostel is een Grieks woord voor gezondene. Iemand die met een boodschap wordt 
gestuurd. Een zendeling door de Heere Jezus gestuurd. De apostelen waren rechtstreeks 
aangesteld door de Heere Jezus. Paulus werd een paar jaar ná de Opstanding van de Heere 
Jezus Christus aangesteld. Hij is dan ook de laatste apostel. Apostelen waren profeten want 
zij werden gestuurd door de Heere Jezus (Christus). Zij hadden gezag gekregen van de Heere; 
zij genazen mensen en dreven demonen uit. Apostel Paulus was de eerste die alle 
Gemeentelijke Waarheden gehoord heeft. De Heere Jezus Christus heeft hem aangesteld om 
de Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen bekend te maken. De apostelen waren 
de fundamentleggers van de prediking van het Evangelie van Christus. De apostelen waren 
aangesteld als fundamentleggers van de Gemeente. Waar het fundament gelegd is, hoeft 
niet opnieuw een fundament gelegd te worden en dus waren er daarna geen apostelen 
meer nodig. Net zo min als profeten want apostelen en profeten vormen samen min of meer 
één categorie. 
 
Efeze 3 

3 Dat Hij mij (apostel Paulus) door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, 
(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;  
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
 
Romeinen 16 
24 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 
25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn (apostel Paulus) Evangelie en de 
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der 
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eeuwen verzwegen is geweest; 
26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen 
Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; 
27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen.  
 
Efeze 2 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en 
huisgenoten Gods; 
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de 
uiterste Hoeksteen; 
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een 
heiligen tempel in den Heere; 
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 
 
Door de Wil van God 
 
Niet de wil van Paulus heeft hem apostel gemaakt. Maar de Wil van God. Het was niet zijn 
ambitie. Paulus was als Saulus dienstknecht van de hogepriester van het Oude Verbond. 
Daar was hij ook naar op weg toen hij geroepen werd door de Heere. Naar Damaskus. Hoe 
práchtig dat hij juist toen geroepen werd om dienstknecht te zijn van de Hogepriester van 
het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizédek. 
 
Heiligen 
 
Elk gelovig en dus wedergeboren mens bezit de Heilige Geest en is daarmee heilig. Heilig 
betekent bekwaam gemaakt tot dienst aan de Heere. Gewijd aan de dienst van God. Dus in 
staat om de Heere te kunnen dienen. Het woord heilig is dan ook nauw verwant aan 
priesterschap. Als men dienstwerk voor de Hogepriester de Heere Jezus Christus doet, is 
men in Hem automatisch priester. De Heere Jezus Christus is Heilig, dus wij zijn automatisch 
heilig in Hem. Want Zijn Positie, is onze positie. Bij onze wedergeboorte zijn wij één 
geworden met Hem. Hij het Hoofd, wij zijn Lichaam. 
 
1 korinthe 3 
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods 
is heilig, welke gij zijt.  
 
Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 
Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;  
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Heilige wandel 
 
Wij zijn bekwaam gemaakt, apart gezet, voor onze dienst aan de Heere. Wij zouden daarom 
heilig leven. Heilig leven is leven overeenkomstig de Wil van de Heere. Dit kan alleen in 
Christus en in Christus betekent tesamen met Christus. Alleen de nieuwe, wedergeboren  
mens is in staat heilig te leven.  Maar in staat zijn om God te kunnen dienen, wil nog niet 
zeggen dat je dat dan ook doet! Daar kun je voor kiezen en dan kun je spreken van een 
heilige wandel. Heilig wandelen is wandelen onder leiding van de Geest. Het 
tegenovergestelde is naar het vlees wandelen, dan neemt de oude mens de leiding. 
Om Loon oftewel Heerlijkheid te verkrijgen zouden we dus heilig wandelen.  
 
1 Petrus 1 
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in 
uw onwetendheid waren; 
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw 
wandel; 
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons 
oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 
wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 
   
Romeinen 8 
1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest. 
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der 
zonde en des doods. 
 
Heilig wandelen, hoe dan? 
 
Heilig wandelen is een levenswijze waarin men dienstbaar is aan de Heere Jezus Christus. 
Dat het Leven van de Heilige God uitwerking heeft in ons leven. Dat de Vrucht van de Geest 
zichtbaar is in ons leven. En dat houdt niet in dat wij zélf zouden werken om dat te bereiken 
maar de Heere Zijn Werk laten volbrengen in en door ons. Eigen werken van de Wet en de 
oude mens zijn dode werken maar werken die de Heere in en door ons mag  
volbrengen zijn Vruchtbare Werken. 
        
Filippenzen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus;  
 
Het is de bedoeling dat wij Zijn Woord geloven en daaruit wensen te leven. Dat wij ons in 
afhankelijkheid tot Hem wenden en in gemeenschap leven met Hem. Het is een kwestie van 
jezelf overgeven aan het Woord, de Geest en het Werk van Christus in ons. En zoeken en 
bedenken de dingen die Boven zijn. Want alleen door Woord en door Zijn Geest vindt 
verandering van denken, gevoelen, gezindheid en wandel, plaats. In Christus zijn wij gesteld 
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tot dienstknechten van het Nieuwe Verbond der Genade. En daardoor zijn wij afgezonderd  
en ontheven van elke dienst en elke verplichting aan deze Wereld. 
 
Kolossenzen 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.  
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.  
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
 
2 Korinthe 3 
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. (vrijheid van 
het Nieuwe Verbond der Genade in tegenstelling tot het Juk van het eisende Oude Verbond 
der Wet) 
18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als van des Heeren Geest.  
 

Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.  
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij.  
 
Efeze  
 
Kolossenzen 4 
12 U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende 
voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God. 
13 Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea 
zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn. 
14 U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. 
15 Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is. 
16 En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der 
Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicea geschreven is. 
17 En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij 
die vervult. 
18 De groetenis met mijn hand, van Paulus. Gedenkt mijner banden. De genade zij met u. 
Amen. 
 
2 Petrus 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; 
16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige 
dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk 
ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. 
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Uit de bovenstaande stukjes blijkt dat het Paulus’ bedoeling was dat de brief niet alleen door 
de gelovige Efeziërs zou worden gelezen. Hij verzoekt om de brieven door te sturen naar  
plaatsen waar andere gelovigen ze zouden kunnen lezen. Efeze betekent veroorloven, 
vergunnen, iemand machtigen of verlangen. Overdrachtelijk kun je aan de naam lezen welke 
Rijkdommen ons in Christus vergund worden. De brief aan de inwoners van Efeze gaat dan 
ook over de Hemelse Positie en de voorrechten van de Gemeente, Zijn Lichaam. Deze Brief 
gaat in het bijzonder over ónze Bedeling. En over ónze positie in Christus. 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
 
Genade  
 
Genade is de Griekse manier van groeten en vrede is de Joodse begroeting. Shalom. De 
Griekse begroeting wordt niet voor niets als eerste genoemd. Want de zaligheid ligt nu bij de 
heidenen en (nog) niet bij de Joden. Genade is een onverdiende gunst van onze God en 
Vader. Voor Genade hoef je niks te doen. Genade kent geen enkele verplichting anders is het 
geen Genade meer. Het is het tegenovergestelde van veroordeling. In plaats van dat de 
Heere ons veroordeelt als misdadigers, verleent Hij ons Genade. De Genadegift van God, het 
eeuwige Leven, is ons in Christus geschonken. 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
 
Romeinen 6 
22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij 
uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 
23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, 
door Jezus Christus, onzen Heere. 
 
Romeinen 11 
5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de 
verkiezing der genade. 
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade  
geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is 
het werk geen werk meer. 
7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen 
hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 
8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te 
zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 
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Vrede 
 
Vrede is rust en overvloed. Bijbelse Vrede is méér dan een gebrek aan oorlog. Vrede met 
God is éénwording met Hem. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Het tegenovergestelde is 
oorlog, verdeeldheid en strijd. Genade en Vrede hebben te maken met de positie waarin wij, 
tesamen met Christus, gebracht zijn en waarin wij staan. Doordat wij gerechtvaardigd zijn uit 
het geloof, zijn wij één geworden met Hem. Deze Vrede is niet gelijkerwijs de Wereld vrede 
geeft… 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
 
Filippenzen 4 
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in 
Christus Jezus. 
 
Johannes 14 
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. 
Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 
 
Genade zij u en vrede van God, onzen Vader 
 
Genade en vrede zijn kenmerkend voor het Nieuwe Verbond. In de Bijbel wordt op 
verschillende plaatsen het Nieuwe Verbond ook wel het Verbond des Vredes genoemd. 
Bovendien leven we nu in de Bedeling der Genade. Bedeling betekent heerschappij of ook 
wel koninkrijk. In onze Bedeling heerst de Genade. Met de dood en Opstanding van de Heere 
Jezus Christus is een einde gekomen aan de heerschappij der Wet oftewel het Oude Verbond 
der Wet. We leven nu dus onder de heerschappij van de Genade. Het kan bijna geen toeval 
zijn dat het woord Genade twaalf keer voorkomt in de Efezebrief. Twaalf heeft met 
heerschappij van doen. Genade hoort bij de functie van Hogepriester. De Hogepriester doet 
verzoening van onze zonden bij God. Vrede hoort bij de functie van Koning. De Heere Jezus 
Christus is zowel Hogepriester als Koning. De functies die horen bij eerstgeborenen. 
 
    12  = Spreekt over heerschappij    
              Heerschappij van de dag (= 12 uur) en heerschappij van de nacht (= 12 uur) 
              Het Volk Israël (= heersen met God) bestaat uit 12-Stammen 
              De volheid van het getal 12 = 12 x 12 = 144 
 
Genade en Vrede komen bij God onze Vader vandaan. Er staat Genade en Vrede van God. 
God, die onze Vader is. We kunnen dus ook zeggen; omdat wij door onze wedergeboorte 
kinderen van God geworden zijn, geeft Hij ons Genade en Vrede. Maar dan gaan we 
helemaal van onszelf uit. Want we krijgen die Genade en Vrede helemaal niet rechtstreeks 
van God. God heeft Zijn Genade en Vrede in eerste instantie geschonken aan Zijn Zoon de 
Heere Jezus Christus. Voor Zijn gehoorzaamheid en trouw. Tot in de dood aan het kruis. God 
heeft Hem daarom Verhoogd en Verheerlijkt. God heeft vanwege het geloof van de Heere 
Jezus in Zijn Opstanding alle macht aan Hém gegeven. God geeft alles aan Zijn Zoon. En 
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sindsdien ontvangen wij alles van God via de Heere Jezus Christus. Omgedraaid kunnen wij 
God ook alleen maar dienen via de Heere Jezus Christus. Zonder Christus kunnen wij niet tot 
God naderen. De Genade en Vrede die ons ten deel vallen komen van God via de Heere 
Jezus Christus. God is onze Vader maar op de eerste plaats is Hij de Vader van Zijn Zoon de 
Heere Jezus Christus. En in Christus is God ook onze Vader. En via Christus zorgt de Vader 
voor Zijn kinderen. In Christus zijn wij ook mede-erfgenamen. Hij heeft ons niet alleen het 
leven gegeven maar zorgt dat wij alles krijgen wat wij nodig hebben. Nu en straks. Uit Zijn 
Hand leven wij. En dit alles omdat wij door geloof en uit Genade één zijn geworden met de 
Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is de Middelaar tussen God en de mensen. 
 
Johannes 5 
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, 
Die Hij wil. 
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 
23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den 
Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 
 
Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot 
den Vader, dan door Mij. 
 
1 Johannes 5 
9 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit 
is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, 
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God 
getuigd heeft van Zijn Zoon. 
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve 
leven is in Zijn Zoon. 
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het 
leven niet. 
 
1 Timotheus 2 
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
 
Gezegend 
 

Dit vers drie is de kern van het hele hoofdstuk. In deze eerste drie verzen staat alles wat 
belangrijk is. Vanaf hier tot en met vers veertien wordt er verder op ingegaan. De kern is 
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onze Hemelse positie. Dit was nog niet eerder vermeld in de brieven. In Thessalonicenzen 
wordt duidelijk dat ook onze toekomst in de Hemel is. Lichamelijk gaan wij ook naar de 
Hemel bij de opname van de Gemeente. Onze positie is de positie van Christus. Wij als 
Gemeente hebben als enige groep een Hemelse Roeping en Positie. 
 
Hebreeën 7 
7 Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. 
 

We lezen hier in Hebreeën zeven dat degene die zegent verhevener is dan degene die 
gezegend wordt. Niemand kan dus onze God en Vader zegenen omdat niemand meerder is 
dan Hij. Zegenen heeft echter meerdere betekenissen. Zegenen is in het Grieks Eulogeos,  eu 
logos, en dat betekent ‘goede woorden spreken over’. Eulogos wordt in de Bijbel ook wel 
vertaald met geprezen of geloofd. En goede, prijzende en lovende woorden uitspreken naar 
de God en Vader van de Heere Jezus Christus daar hebben wij alle reden toe. 
 
Zegenen is prijzen en loven. En natuurlijk zouden wij God loven en prijzen en verhogen. Hij 
heeft ons, via Zijn Zoon, gezegend dus zouden wij Hém in ons hart en leven zegenen en groot 
maken. En in de mate waarmee wij Hém verhogen zal Hij ons straks verhogen! En uit 
dankbaarheid zouden wij Hem niet alleen zegenen maar ook dienen. 
 
Alle geestelijke Zegening in Christus in de Hemel 
 

Alle zegening betekent elke zegening. Geestelijke zegeningen zijn niet zichtbaar. Dit in 
tegenstellling tot aardse zegeningen. Hij heeft ons gezegend omdat wij in de Heere Jezus 
Christus zijn. Wij zijn in de Heere Jezus Christus oftewel tesamen met de Heere Jezus 
Christus. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam. Wij zijn één geworden met Hem tijdens 
onze wedergeboorte. Wij zijn door niets of niemand meer te scheiden van Hem. En doordat 
Hij ons gezegend heeft met elke zegening hoeven wij de Heere ook niet meer om een zegen 
te vragen…Wij kunnen hier op aarde al uit die geestelijke zegeningen leven, ongeacht wat 
onze aardse omstandigheden zijn. De zegeningen zijn in de Hemel in Christus. Om in de 
praktijk van ons leven uit die zegeningen te leven, zouden we dus de dingen zoeken en 
bedenken die Boven zijn want ons leven is met Christus verborgen in God en dus in de 
Hemel. Want dáár is Christus, zittende aan de Rechterhand van God. 
 
Kolossenzen 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. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
In Christus in de Hemel  

 

De Hemel, het Binnenste Heiligdom, is de plaats waar Christus is. En wij zijn met Christus 

gezet in de Hemel. Daar naderen wij Hem tot de Troon der Genade. De juiste vertaling van 
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het Griekse woord Hemel, Ouranios, wat hier gebruikt wordt is; het Hemelse oftewel de 

Hemelse dingen. Omdat Christus in ons, wedergeborenen, woont, kunnen wij onszelf 

rekenen bij die Hemelse dingen. Wij zijn op dezelfde plaats als Christus. Wij zijn een stukje 

Hemel op aarde en geestelijk zijn wij bij onze wedergeboorte in de Hemel gezet. 

Hebreeën 4 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
 

Wij zijn dus niet gezegend in Adam en op de aarde 
  

Het is goed om ons te realiseren dat wij dus niet gezegend zijn in Adam en op aarde. Maar 

wij hebben betere zegeningen ontvangen. Maar met deze zegeningen verwerft men op 

aarde geen aanzien. Er staat op meerdere plaatsen in de Bijbel heel duidelijk dat wij niet van 

deze wereld zijn. Hij heeft ons niet voor niets getrokken uit deze wereld. Zijn Koninkrijk is 

(nog) niet van hier. De Heere Jezus Christus zegt niet voor niets dat wij onze blik naar Boven 

gericht zouden hebben. Waarom zou Hij ons dan zegenen in de eerste Adam? Deze oude 

Schepping is voor Hem toch dood? 

Johannes 18 

36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze 

wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 

overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 

Johannes 1 
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Hebreeën 6 
7 Want de aarde, die den regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid 
voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God; 
8 Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker 
einde is tot verbranding. 
9 Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, 
hoewel wij alzo spreken. 
 
Het zijn geestelijke, Hemelse zegeningen. Het is misschien vervelend dat deze Zegeningen 
niet zichtbaar zijn. Maar het positieve hiervan is dat ze daardoor onverderfelijk zijn en 
onaantastbaar en eeuwig zijn. Als we deel willen hebben aan deze zegeningen, dan zouden  
wij deze Hemelse dingen zoeken en bedenken. En om er deel aan te hebben moeten we 
natuurlijk ook weten over wélke zegeningen het dan wel gaat! Vanaf het volgende vers 
wordt dat duidelijk. 
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2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
         
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
 
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; 
 
Wij zijn uitverkoren in Christus 
 
Vanaf dit vers wordt ons door Paulus bekend gemaakt welke geestelijke Zegeningen wij in de 
Hemel in Christus hebben ontvangen. En dit is de eerste Zegening; dat Hij ons heeft 
uitverkoren in Christus. En in Christus betekent tesamen met Christus. Wij als wedergeboren 
mens zijn niet individueel uitverkoren door God. Want als wij niet in Christus waren, waren 
wij ook niet uitverkoren. Wij zijn in Hem uitverkoren alleen op grond van geloof in de Heere 
Jezus Christus. Wij hebben voor dit uitverkoren zijn dus niets hoeven doen dan in Hem te 
geloven. Omdat wij gelovigen zijn, zijn wij in Christus uitverkoren. De uitverkiezing van de 
Heere Jezus Christus lag al ver vantevoren vast. in dit vers staat heel duidelijk dat wij nu al in 
Hem zijn uitverkoren.  
 
Mattheus 22 
14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.  
 
Johannes 15 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;  
10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, 
maar nu ontfermd zijt geworden. 
 
Voor de nederwerping der wereld 
 
De uitverkiezing van de Heere Jezus Christus lag al vast voor de grondlegging der wereld. De 
vertalers hebben hier steken laten vallen want het woordje grondlegging staat helemaal niet 
in de grondtekst. In de grondtekst staat het Griekse woord ‘katabole’. En katabole betekent 
‘nederwerping. Dat is dus heel wat anders! 
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Het Griekse woord voor grondlegging of fundering is het woord ‘themelio’. Katabole 
betekent dat iets met kracht wordt nedergeworpen. Maar steevast vertaalt men het Griekse 
woord katabole met grondlegging of fundering. Maar katabole betekent helemaal geen 
grondlegging of fundering maar terneder werping. Die nederwerping is de (voorlopige) 
veroordeling van de wereld door water. Bij de vertalers is blijkbaar onbekend wat de 
nederwerping der wereld zou kunnen. Petrus vermeldt dat er met opzet aan voorbij wordt 
gegaan. Willens is dit hun onbekend, zegt hij. Om dit te gaan begrijpen moeten we eerst 
helemaal terug naar het begin. 
 
Woest en ledig 
 
Genesis 1 
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond;  
en de Geest Gods zweefde op de wateren.  
 
De aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. In het Hebreeuws staat hier; 

de aarde was woest en ledig en duisternis vanwege de verschijning of aangezicht van de 

afgrond. Waarom zou de Grote Schepper, onze God voor Wie niets onmogelijk is, een aarde 

scheppen die woest is?  Waarom zou Hij ledigheid en duisternis maken? Zou Hij niet veel 

eerder een lieflijke, perfecte aarde in plaats van een woeste, ledige aarde neerzetten ? Dit 

klinkt toch behoorlijk onlogisch? En wat te denken van de slang? Zou God deze slang Zélf in 

de hof plaatsen? Wie schept er nu een duivel? Het is logischer dat de aarde al woest en ledig 

wás en dat deze slang reeds aanwezig wás. 

Genesis 3 
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; 
en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen 
boom dezes hofs?  
 
Openbaring 20 
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas.  
 
De huidige Schepping is niet de eerste Schepping 
 
2 Petrus 3 
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen 
begeerlijkheden zullen wandelen, 
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen 
zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. 
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang 
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. 
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat 
weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der 
goddeloze mensen. 
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8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend 
jaren, en duizend jaren als een dag. 
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. 
 
Dat onze huidige Schepping niet de eerste Schepping is, kunnen we gaan begrijpen als we 
bovenstaand stukje van Petrus lezen. Daarin staat namelijk dat er al eerder een Schepping is 
geweest. Er wordt door Petrus  gesproken over ‘een wereld van over lang’ en ‘de wereld die 
toen was’. En hij zegt dat deze wereld van over lang, deze wereld van eertijds, is geoordeeld 
door water. Nu begrijpen we waarom Gods Geest over de wateren zweefde. Dit oordeel van 
God Zelf is gebeurd tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. In den beginne schiep God de Hemel 
en de aarde gaat over die vorige, eerste Schepping.  En de volgende zin gaat over de tijd ná 
het oordeel. Want ná dat oordeel was de aarde woest en ledig. En er was duisternis 
vanwege de afgrond. En juist de afgrond heeft te maken met de Satan, de hele Bijbel door… 
 
Welke vloed bedoelt Petrus? 

 

Petrus zegt dat de spotters van zijn dagen niet geloven in het vroegere, eerdere oordeel van 

de grote vloed. Hij zegt dat ze daarom ook niet zullen geloven in het komende oordeel door 

vuur. Petrus geeft hiermee aan dat hij wel degelijk de totale verwoesting van de wereld op 

het oog heeft. (ter geruststelling; er komen uiteindelijk nieuwe Hemelen en een nieuwe 

aarde). Paulus bedoelde de vloed waardoor een reeds lang bestaande wereld vergaan is. Het 

betreft de vloed van Genesis 1: 2. Het beeld dat we daar van de wereld krijgen, beantwoordt 

precies aan de woorden van Petrus. Het was een woeste, ledige en duistere wereld, die 

bedekt was met water! De oorspronkelijke schepping werd verwoest door middel van water. 

En wanneer vervolgens het werk van herstel, van restitutie, begint, krijgen we te maken met 

een aarde ‘uit het water en in het water (be)staande’. En dat is precies wat de apostel 

letterlijk zegt! De aarde rijst immers op uit het water, en staat er tevens middenin. 

2 Petrus 5 
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang 
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. 
 

Niet de zondvloed van Noach 

Veel predikers willen ons doen geloven dat hier de zondvloed ten tijde van Noach mee 

bedoeld wordt. Dat is echter onjuist want Petrus zegt dat Hemelen en de aarde vergaan zijn. 

Helemaal verwoest dus. Ten tijde van Noach was er een zeer grote overstroming. Noach en 

zijn mensen kwamen niet op een nieuwe aarde terecht maar op dezelfde maar dan 

opgedroogde aarde. Bij Noach is noch de mensheid noch de Hemel en de aarde vergaan. Dus 

Petrus bedoelt hier absoluut een andere de zondvloed.  
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Waarom een oordeel over de vorige Schepping? 
 
Ezechiël 28 
13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen 
en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en 
smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij 
geschapen werdt, waren zij bereid.  
14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods 
heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.  
15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er 
ongerechtigheid in u gevonden is.  
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij 
hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende 
cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! 
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw 
glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen 
gesteld, om op u te zien. 
 
Jesaja 14 
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter 
aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods 
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 
 
Uit bovenstaande stukken valt te lezen dat er in die eerste Schepping een gezalfde, een zoon 
des dageraads, een morgenster was. In het begin was er niks aan de hand tot het moment 
dat er ongerechtigheid in de gezalfde werd gevonden. Deze ontrouwe engel heeft zich bóven 
de Heere willen plaatsen. Het is de zondeval van de Satan die hier beschreven wordt. De 
Heere had dit natuurlijk voorzien. Het kwam niet als een verrassing. Hij wist dat dit zou 
gebeuren als Hij Zijn schepselen een eigen vrije wil zou geven. De Heere had kunnen 
besluiten om op dát moment Zijn hele Schepping weg te doen. Volledig te laten verdwijnen. 
Maar de Heere wilde gerechtigheid doen. Hij wilde de Satan overwinnen. Hij wilde Zijn 
verloren Eer en Heerlijkheid terughalen. En doordat de Schepper dit alles van te voren heeft 
voorzien, had Hij Zijn Verlossingsplan al klaar vóórdat Hij een oordeel bracht over de oude in 
zonde gevallen Schepping. Alle gebeurtenissen met betrekking tot de Hemelen en aarde zijn 
tot in de puntjes overdacht. Alles wat gebeurt of gebeurd ís, is onderdeel van Zijn 
allesomvattende Raadsbesluit. De levende God wist vantevoren hoe diep Hij Zich moest 
vernederen en welke prijs Hij zou moeten betalen om Zijn Plan te verwezenlijken. Hij wilde 
Zijn Hoogste Doel bereiken, namelijk dat de Heere Jezus Christus in het Midden zal zitten van 
vele broederen en dat God zal zijn Alles en in allen. Uiteindelijk zal heel de Schepping God 
verheerlijken. Elke knie zal zich buigen en alle tong belijden dat Hij Heere is. Zijn Heilsplan zal 
uiteindelijk leiden tot een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal 
wonen 
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2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
1 korinthe 15 
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in 
allen. 
 
Jesaja 45 
22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en 
niemand meer. 
23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, 
en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. 
 
Restitutieleer 
 
Bovenstaand zijn de belangrijkste punten van de restitutieleer. Restitutie betekent herstel, 
terugbetaling, teruggave of vergoeding. Het komt er dus in het kort op neer dat de vorige 
Schepping van overlang door een oordeel is vernietigd door water en dat God de Schepper 
daarna deze Schepping in zeven dagen is gaan herstellen. De zeven dagen zijn dus geen 
scheppings-dagen maar herscheppings-dagen. De zondeval van de Satan heeft 
plaatsgevonden in de oerwereld, de eerste wereld. De oude verdronken wereld werd 
zodanig hersteld dat zij zou kunnen beantwoorden aan het door de Heere gestelde doel. 
 
De appel 

 

Aangezien die herstelde aarde reeds zondig was en Adam uit die zondige aarde is genomen, 

was Adam dus automatisch zondig. En mét hem alle nakomelingen. De intreding van de 

zonde kwam dus niet door Adam en Eva in de hof van Eden. De appel was niet de oorzaak 

van de erfzonde maar het gevolg daarvan. Het was onvermijdelijk dat Adam zou gaan 

zondigen De natuurlijke, oude mens kán niet anders dan zondigen. Hij wordt namelijk zondig 

geboren. De mens Adam, en in Hem de hele mensheid, zondigde en miste zo zijn 

oorspronkelijke doel; het in Gods Naam onderwerpen van de vijandige aarde. Allemaal 

voorzien door de Heere natuurlijk. De kerken willen de mensen laten geloven dat Adam door 

het aanpakken van de appel de Schepping van de Heere heeft verpest. Wat een hoogmoed 

om ook hier de mens centraal te stellen. Zelfoverschatting. Alsof God de Schepper Zich op de 

tweede plaats zou laten zetten door Zijn eigen schepsel! 

Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.  
 
Romeinen 5 
12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde 
de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben 
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Romeinen 3 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.  
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid Gods;  
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is;  
 
Kwaad overwonnen 
 
De Heere Jezus Christus heeft de duivel, het kwaad, de zonde en daarmee de dood 
overwonnen door Zijn dood en Opstanding. Hij heeft hiermee het herstelwerk aan de aarde 
voleindigd. Met Zijn dood aan het kruis was heel de oude Schepping dood. In Zijn Opstanding 
is Hij geworden Eersteling van een nieuwe Schepping. Hij heeft de verloren Heerlijkheid 
weer teruggebracht naar de Vader. Hij heeft Zijn Naam gezuiverd en recht gedaan. Hij is 
door de Vader met Eer en Heerlijkheid gekroond voor dit volbrachte Werk.  
 
2 Korinthe 5 
14 Want de liefde van Christus dringt ons; 
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. 
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. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, 
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
 
Niet het eerste doel 
 
Verlossing en redding is voor elk mens belangrijk maar de verlossing van de mensheid was 
niet Gods eerste doel maar het was het middel om tot Zijn Eigen Rechtvaardiging en 
Verheerlijking te komen. 
 
Johannes 13 
31 Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en  
God is in Hem verheerlijkt.  
32 Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal 
Hem terstond verheerlijken. 
 
Filippenzen 2 
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
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Terug naar vers vier 
 
4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging nederwerping der wereld, 
opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 
 
God heeft ons dus uitverkoren in Christus en dit lag al vast vóór de nederwerping van de 
wereld. Dit lag dus al vast vóór de zondeval van Adam. Dit lag dus ook al vast vóór de komst 
van een natuurlijk Volk Israël. De uitverkiezing van de Heere Jezus Christus is vanaf het 
allereerste begin de bedoeling geweest en omdat wij Zijn Lichaam zijn, delen wij in die 
uitverkiezing. 
 
Johannes 17 
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; want Gij hebt Mij  
liefgehad, voor de grondlegging (= nederwerping) der wereld.  
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen 
hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.  
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, 
waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.  
 
Heilig en onberispelijk 
 
Waarom heeft Hij ons uitverkoren in de Heere Jezus Christus? Zodat wij heilig en 
onberispelijk zouden kunnen verschijnen voor God. Heilig is bekwaam gemaakt om de Heere 
te kunnen dienen en onberispelijk is zonder gebreken. Alle gelovigen, alle wedergeboren 
mensen, zijn heilig en onberispelijk gemaakt door de dood en Opstanding van de Heere 
Jezus Christus om  in Hem de Heere dienstbaar te kunnen zijn. Als God naar ons kijkt, ziet Hij 
Zijn Zoon. De oude mens en de oude schepping doen voor God, sinds de dood van Zijn Zoon, 
niet meer mee. God ziet alleen de nieuwe mens in Christus. Het doel daarvan; dat wij 
kunnen naderen tot de Genadetroon ondanks de zondenatuur van de natuurlijke, oude 
mens, die hier nog in het vlees is. Dus ondanks de zonden van onze oude mens hier in het 
vlees, kunnen wij tóch de Heere dienen. Wij zijn immers uitverkoren in Christus tot 
meerdere eer en glorie van de Heere. 
 
Efeze 5 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
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28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. 
Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
 
Eerste geestelijke Zegening 
 
God heeft ons uitverkoren in Christus Jezus 
 
Omdat Christus is uitverkoren, zijn wij op grond van geloof in Hem (en al van voor de 
nederwerping van de wereld) met Hem uitverkoren. Met als doel dat wij door Christus Zelf  
heilig en onberispelijk gesteld worden voor God. Zodat wij de Heere zouden kunnen dienen 
ondanks onze zondige natuur.  
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
 
Zoonstelling 
 
Verordineren betekent bepalen of instellen. Maar ook in dit vers zijn de vertalers in gebreke 
gebleven want er staat hier dat God vantevoren heeft bepaald en vastgelegd dat Hij ons als 
zijn kinderen zou aannemen. Dat we als gelovigen dus aangenomen kinderen zouden zijn… 
Maar door wedergeboorte zijn wij uit de Geest van God geboren! Wij zijn verwekt door het 
Zaad van de Vader, verwekt door het eeuwig blijvende Woord van God. Wij zijn uit God 
geboren en zijn geen aangenomen kinderen. Door wedergeboorte zijn wij uit de Geest van 
God geboren. In Hem delen wij daardoor de Goddelijke natuur. Dus kunnen we nooit een 
aangenomen kind zijn. En dat staat er ook niet want de vertaling van het Griekse woord 
Huios thesos is zoon-stelling. 
 
Johannes 3 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat 
is geest. 
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1 Johannes 5 
1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 
liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 
2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en 
Zijn geboden bewaren. 
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. 
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 
overwint, namelijk ons geloof. 
 
2 Petrus 1 
2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, 
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en 
deugd;  
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid. 
 
Erfenis 
 
Het is vantevoren in Gods Plan opgenomen dat wij nu kinderen van God zijn maar dat wij in 
de toekomst tot erfgenamen van God en tot mede-erfgenamen met Christus zullen worden 
aangesteld. En dat heet Zoon-Stelling. Zoonstelling is mee delen in de erfenis. Kinderen 
worden nog niet aangesteld tot zoon en erfgenaam. Alleen volwassenen kunnen erfgenaam 
zijn. Kinderen ontvangen de erfenis pas als ze meerderjarig en dus volwassen zijn. Zo is elke  
gelovige in Christus een kind van God maar kan pas een volwaardige erfgenaam zijn als hij 
een zoon van God is. En we worden pas volwassen als de Vader Zich in Zijn kinderen heeft 
mogen bouwen tot zonen.  
 

         Bouwen                 =  Banah   =  hnb 

         Zoon; Bouwwerk  = Ben        =    nb =  Zoon; Bouwwerk 

                                             Banah   =  Iemand die zich vrouwelijk (h) opstelt ten opzichte van de  
                                                               Bouwer, om zo aangesteld te kunnen worden tot Zoon. 
                                                               En de Eerste Zoon is de Heere Jezus Christus. 
 
 
1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus.  
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen zonen = huios 
Gods. (Als wij uit de Geest van God geboren zijn dan zijn wij kinderen van God. Maar als wij  
door Diezelfde Geest van God geleid worden, zullen wij tot zonen worden aangesteld) 
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15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, zoonstelling( = Huios-thesos), door 
Welken wij roepen: Abba, Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij (nu nog) kinderen (teknon) Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
 
Galaten 4 
1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van 
een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles; 
2 Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld. 
3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste 
beginselen der wereld. 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen verkrijgen zouden. tot zonen gesteld zouden worden  
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, 
Die roept: Abba, Vader! 
7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt 
gij ook een erfgenaam van God door Christus. 
 
Hoe en wanneer worden wij erfgenamen 
 
De eindbestemming van ons is dat wij tot mede-erfgenamen zullen worden gesteld. In dit 
aardse leven zijn wij nog geen zonen. Wij worden pas tot zoon gesteld bij de verlossing van 
ons lichaam oftewel bij de opname der Gemeente oftewel bij onze verschijning voor de 
Rechterstoel van Christus. De opname van de Gemeente is gelijk aan de Rechterstoel van 
Christus. Daar zal blijken of er een Kroon (= Zoonschap, Heerlijkheid, Loon, Erfenis ) is 
weggelegd voor de getrouwen. Voor hen die zich in de praktijk van het leven vastgehouden 
hebben aan het Woord van God en daaruit geleefd hebben. Die in gemeenschap hebben 
geleefd met de Heere Jezus Christus. Loon naar de mate waarin wij de Heere Zijn Werk in en 
door ons hebben laten doen. Erfenis naar de mate waarin wij onszelf als bouwstenen 
hebben aangeboden. Dan zal blijken wie wij geworden zijn, dan zal de eventuele Heerlijkheid 
aan ons geopenbaard worden.  
 
Filippenzen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk (vruchtbare werke) begonnen heeft, 
dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus (opname van de Gemeente= 
Rechterstoel) 
 
1 Petrus 1 
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden.  
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in 
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de hemelen bewaard is voor u.  
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om 
geopenbaard te worden in den laatsten tijd.  
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus,(de 
opname van de Gemeente) opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam 
geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.(= hetzij vruchtbare werken 
hetzij dode werken heeft voortgebracht)  
 

Door Jezus Christus, in Zichzelven 
 
Onze zoonstelling is door Jezus Christus, omdat wij in Christus zijn. En er staat geen in 
Zichzelven maar tot in Zichzelven. Dit betekent dat we helemaal verweven zullen zijn met 
het Zoonschap van Christus. Wij zijn mede-erfgenamen. Wij zijn één Plant met Hem 
geworden. Wij zijn Zijn broederen. Wij zijn Zijn Lichaam. Wij zijn Zijn Vervulling. Maar 
waarom doet God dit eigenlijk? Waarom verkiest God gelovige zondaren? En waarom heeft 
Hij ons verordineerd tot zonen? Hij heeft dit gedaan tot in Zichzelf. Dat wil zeggen dat God 
Zichzelf hierin zou verheerlijken. Want niet de mens en ook niet de verlossing van de mens 
en ook niet die van de gelovige mens staat centraal in Gods Plan der verlossing. Maar het 
gaat om Zijn Eer, Zijn Heerlijkheid en Zijn Rehabilitatie. Bij de vorige Schepping heeft Hij 
ingeboet in Heerlijkheid door ontrouw van zijn eigen schepselen. Maar door het volbrachte 
Werk op basis van Zijn Dienstbaarheid, Geloof en Trouw aan de Vader is de Heere Jezus 
Christus de Gemeente gegeven ter Verheerlijking. En door juist ons te verkiezen, 
demonstreert de Heere Zijn grote Liefde en de overvloedige Rijkdom van Zijn Genade. 
 

Johannes 17 
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om 
te doen;  
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de 
wereld was.  
 
Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
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. 
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
Efeze 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, 
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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 veelkleurige wijsheid Gods; 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
 
Tweede geestelijke Zegening 
 
God heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen 
 
Deze tweede Zegening is eigenlijk een uitbreiding van de eerste Zegening. Want als wij in 
Christus niet uitverkozen waren zouden wij nooit heilig en onberispelijk tot de Genadetroon 
kunnen naderen. Zouden wij nooit de Heere kunnen dienen. En zouden wij dus nooit tot 
Zoon gesteld kunnen worden. 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
 
De Genade van God 
 
Prijs heeft hier met prijzen te maken. Prijzen, loven of eren. Tot prijs van betekent tot lof en 
eer van. De Genade van God is zo overweldigend groot dat deze geroemd en geprezen zou 
worden. Wij zijn tot lof en eer van de Heerlijkheid van Zijn Genade. De Genade die wij 
ontvangen hebben in de Geliefde. Dit lijkt erg veel op wat in Efeze twee staat. 
 
Efeze 2 
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. 
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 
 
Genade kent geen enkele verplichting 
 
Wat is de reden dat de Heerlijkheid van Zijn Genade geroemd wordt? Nou, omdat het zeer 
bijzonder is wat wij van God ontvangen hebben in Christus. Wij waren van nature reddeloos 
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verloren maar werden door God uitverkozen en voorbestemd tot zoonstelling. Zónder dat 
wij daar ook maar iets voor hoeven te doen. Genade kent geen enkele verplichting. Alles wat 
ons hier in de Efezebrief door Genade, in de Hemel en in Christus, geschonken is, was 
helemaal niet nodig voor ons behoud. Kijk maar naar de gelovig gestorven mensen onder het 
Oude Verbond. Zij hebben geen Hemelse positie zoals wij. Wij zijn als Gemeente de enige 
groep die in de Hemel en in Christus zijn aangesteld tot mede-erfgenamen van de gehele 
Schepping. Wij delen in alles waarin de Heere Jezus Christus deelt. Alles waarbij de Heere 
Jezus Christus wordt genoemd, geldt ook voor ons, Zijn Lichaam. En wij zijn aangesteld tot 
zonen, tot Prijs der Heerlijkheid Zijner Genade. Deze Genade, met welke Hij ons begenadigd 
heeft in de Geliefde Zoon. 
 
In den Geliefde 
 

Betekent; tesamen met de Geliefde. Liefste      =   dwd =   Duwd   =  David; Geliefde.  

De Bijbel noemt David een man naar Gods Hart. David is een type van de Heere Jezus 
Christus. David was de zoon des mensen, David was de erfgenaam van de troon over de hele 
mensheid in Adam. En de laatste Zoon en Erfgenaam van de troon over de hele mensheid is 
uiteraard de Heere Jezus Christus. Hij is sinds Zijn Opstanding uit de dood, nu al meer dan 
tweeduizend jaar, de Zoon des mensen. En tevens Zoon van God. Christus, de Geliefde van 
de Vader is de Zoon en Erfgenaam van de Levende God. 
 
Handelingen 13 
21 En van toen aan begeerden zij een koning; en God gaf hun Saul, den zoon van Kis, een 
man uit den stam van Benjamin, veertig jaren. 
22 En dezen afgezet hebbende, verwekte Hij hun David tot een koning; denwelken Hij ook 
getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, den zoon van Jesse; een man naar Mijn hart, 
die al Mijn wil zal doen. 
23 Van het zaad dezes heeft God Israël, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus; 
 
Lukas 9 
35 En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem! 
 
Derde geestelijke Zegening 
 
God heeft ons begenadigd in de Geliefde Zoon 
 
De Heere Jezus Christus begenadigt ons nog steeds. Wij leven onder het Nieuwe Verbond 
der Genade. En wij zouden in de praktijk van ons leven uit die Genade leven. Vrij van de Wet. 
 

Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
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5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
 
Verlossing door Zijn Bloed 
 
In Welken verwijst terug naar de Geliefde, de Heere Jezus Christus. In Hem zijn wij 
begenadigd en in Hem hebben wij de verlossing. Ongeacht wat wij voelen of denken. 
Ongeacht eventuele schuldgevoelens van onszelf. Het is Waarheid omdat de Schrift het zegt. 
Misdaden zijn overtredingen van de Wet. De Heere Jezus Christus heeft ons verlost van de 
Wet. Wij zouden nu leven uit Zijn Genade. Misdaden zijn zonden en zonde is alles wat niet 
uit het geloof is. Zonde is ongeloof. 
 
Kolossenzen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 
 
Kolossenzen 2 
12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het 
geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. 
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede 
levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; 
 
Romeinen 14 
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al 
wat uit het geloof niet is, dat is zonde. 
 
Met het Bloed dat ons verlossing brengt van alle zonden, wordt het Bloed van de Geliefde 
bedoeld. Het Bloed van onze Hogepriester de Heere Jezus Christus. Hij brengt verzoening 
tussen ons en God. Zijn Bloed reinigt alle wedergeboren mensen zodat zij heilig en 
onberispelijk voor God kunnen verschijnen om Hem te dienen. Onze oude mens in het vlees 
is zondig maar door Zijn Bloed, Zijn Verlossing, kunnen wij de Heere tóch dienen. 
 
Bloed van de Heere Jezus 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
de zonden der gehele wereld. 
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Hierboven in Johannes wordt het Bloed van de Heere Jezus bedoeld. Vergoten aan het kruis. 
Dit was ten behoeve van de hele oude Schepping, voor de zonden van de hele wereld. Met 
de dood van de Schepper was namelijk heel de Schepping dood dus alle zonden waren 
daarmee verdwenen. Iedereen die wil, kan door deze wegwassing van zonden gaan behoren 
tot de nieuwe Schepping. Maar dan moet eerst een keuze gemaakt worden, de keuze voor 
geloof in de Heere Jezus Christus. 
 
Bloed van de Heere Jezus Christus 
 
Mattheus 26 
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen 
daaruit; 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten 
wordt, tot vergeving der zonden. 
 
Hierboven in Mattheus wordt het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus 
bedoeld. Dit Bloed wordt niet voor de hele wereld vergoten maar wordt vergoten voor 
velen. Het wordt namelijk alleen voor alle wedergeboren, dus gelovige mensen vergoten.  
Wat heb je aan vergeving van zonden als je dood bent? Helemaal niets. Maar door de 
Opstanding van de Heere Jezus Christus kwam er de mogelijkheid om in Hem tot de nieuwe 
Schepping te gaan horen. Daar is enkel geloof voor nodig. Dan ben je in Christus eersteling 
van de nieuwe Schepping.  
 
Reinigende Bloed van de Hogepriester 
 
Het Bloed des nieuwen Testaments is het Bloed van het nieuwe Opstandingsleven. Het is het 
Bloed, namelijk het actieve, reinigende Leven van de Heere Jezus Christus ten behoeve van 
de nieuwe Schepping. Dit Bloed is typologisch het reinigende en voedende Bloed van onze 
Hogepriester ten behoeve van ons nieuwe leven in Hem. Zijn Bloed voert afvalstoffen af en 
zuivert, Zijn Bloed vervoert zuurstof, Rouach, de Geest. Dit Bloed reinigt ons van onze 
zonden als wij in Gemeenschap leven met God en met onze naasten. Naasten zijn de andere 
leden van het Lichaam van Christus. Dit Bloed is dus niet ten behoeve van de hele wereld 
maar voor velen. Voor hen die de keuze voor de Heere hebben gemaakt. Dit vergoten Bloed  
heeft niks te maken met kruisiging maar met het uitgieten van Leven. Leven voor iedereen 
die in en ván Christus is. Bloed staat in de Bijbel typologisch voor leven en niet voor dood. Dit 
bloed heeft te maken met het uitgieten of het uitstorten van Leven ten behoeve van 
anderen. Het Griekse woord ekcheo betekent vergieten of uitstorten. Ditzelfde woord wordt 
gebruikt in verband met het uitstorten van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Verlossing 
door het Bloed van de Geliefde betekent verlossing van al onze zonden; die van het verleden 
en het heden en zonden die wij ongetwijfeld nog zullen begaan. Zijn Bloed reinigt zélfs ons 
geweten. Dus niet alleen de zichtbare zonden. Onze gedachten zijn immers ook zondig. 
Doordat wij in de Heere Jezus Christus volmaakt zijn, kunnen wij dienstbaar zijn aan God. En 
daar was dit alles ook om te doen. Deze verlossing draait niet om ons maar om Hem. Wij zijn 
van nature zondaars en hebben de Hogepriester heel hard nodig. 
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Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 
gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 
 
Vierde geestelijke Zegening 
 
Wij worden verlost en gereinigd door Zijn Bloed 
 

In de Geliefde Zoon hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving der misdaden. 
Zodoende zijn wij in staat om de Levende God te kunnen dienen. Alles uit Genade. 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
 
Voorzichtigheid 
 
Door de overvloedige Rijkdom van Zijn Genade heeft Hij ons levend gemaakt met Christus. 
Wij waren dood door zonden en misdaden maar Hij heeft ons daarvan verlost. Deze 
uitnemende Rijkdom Zijner Genade over ons in Christus, zal Hij betonen tot in de 
toekomende eeuwen. Voorzichtigheid heeft met voorzien te maken. Voorzichtigheid 
betekent ‘voorzicht, inzicht oftewel vooruitzicht’; een vooruitziende blik. God heeft voorzien 
dat er geen enkele andere manier was om ons te kunnen rechtvaardigen dan op grond van 
geloof en door Genade. Onze aanstelling tot zonen heeft te maken met Gods Wijsheid. 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
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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.  
                                        
Wijsheid 
 
Wijsheid heeft te maken met Gods handelen met betrekking tot de Gemeente. De Wijsheid 
Gods heeft te maken met de Verborgenheid. De periode tussen de eerste Komst en de 
Wederkomst van de Heere, ongeveer tweeduizend jaar, wordt de Verborgenheid genoemd. 
De Wijsheid Gods is synoniem aan de Verborgenheid van God.  
 
1 Korinthe 2 
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 
hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
      
De Verborgenheid bekend gemaakt 
 
Efeze 3 
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;  
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6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;  
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht.  
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,  
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus;  
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;  
 
De Verborgenheid van Zijn Wil 
 
Zijn Wil is niet verborgen. Want Die maakt Hij bekend aan iedereen in de wereld. Nee, het 
gaat over het feit dat de Gemeente, Zijn Lichaam, op de hoogte is gesteld van de 
Verborgenheid van Zijn Wil. Namelijk dat de heidenen, de gelovige niet-Joden, van hetzelfde 
Lichaam zijn als de Heere Jezus Christus en dat zij tevens medeerfgenamen zijn in Hem. Deze 
Wil van God is in het verleden niet geopenbaard. Dat kon ook niet want toen was de 
Gemeente er nog niet. Zijn Lichaam, de Gemeente, kwam pas in Zijn Opstanding. Deze Wil 
van God stond al wel in raadselen dus cryptisch beschreven in het Oude Testament. En zelfs 
letterlijk in een raadsel van Simson aan zijn metgezellen! Deze Gemeentelijke Waarheden 
moesten ook wel verborgen blijven onder het Oude Verbond anders zou de Satan ervoor 
hebben gezorgd dat de Heere niet gekruisigd zou zijn. Maar als men als gelovige niet leest in 
Zijn Woord, komt men deze Verborgenheid nooit te weten. Ondanks dat de bekendmaking 
ervan ons gegeven is. Als geestelijke Zegening. 
 
1 Korinthe 2 
5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 
6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch 
der oversten dezer wereld, die te niet worden; 
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 
hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 
liefhebben. 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods. 
 
Markus 
10 En als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem waren, met de 
twaalven, naar de gelijkenis.  
11 En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk 
Gods; maar dengenen, die buiten zijn (het Joodse Volk) , geschieden al deze dingen door 
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gelijkenissen;  
 
Romeinen 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;  
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; 
27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen.  
 
Kolossenzen 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; 
3 In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.  
 
 
Naar Zijn Welbehagen en voornemen 
 
Uiteraard zijn al de nu voor ons bekende verborgenheden naar Zijn Welbehagen. In 
overeenstemming met Zijn Wil en naar Zijn Welbehagen en voorgenomen in Zichzelven. 
Hiermee wordt dus ook gezegd dat de komst van de Gemeente geheel volgens Zijn Plan is. 
Het was dus niet zo dat toen het Joodse Volk Hem afwees dat de heidenen, bij gebrek aan 
beter, als tweede oplossing het Israël Gods werden. Nee, hierin wordt gezegd dat de komst 
van de Gemeente al in heel Gods Plan en Raadsbesluit lag opgesloten. Dit plan had God al 
voorgenomen in Zichzelf. Het stond al vast van vóór de nederwerping van de wereld dat wij 
als Gemeente zouden worden uitverkozen in Christus. 
 
1 Petrus 1 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 
wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 
20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging (nederwerping) der wereld, 
maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, 
 
Openbaring 13 
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn 
geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging 
(nederwerping) der wereld. 
 
Zijn Raadsbesluit staat vast 
 
Ook stond al van voor de nederwerping der wereld vast dat het Volk Israël de Messias zou 
verwerpen. En ook in Deuteronomium staat in het lied van Mozes geschreven over de 
Verborgenheid en de Gemeente. In bedekte termen. En dat God daardoor eerst een volk 
verzamelt voor Zijn Naam en pas daarna de vervallen hut van David zal oprichten. Na de 
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opname van de Gemeente en het op aarde werpen van de Satan, zal alles in de Hemel 
geschiede naar Zijn Wil. Aan het einde van de zeventigste Jaarweek is er een wedergeboren 
volk Israël. Dan zal het Koninkrijk van de Heere verder uitgebreid worden vanuit de Hemel 
naar de aarde. Aan het einde van de drieëndertig jaren grote Verdrukking zal het hele 
Koninkrijk van de Heere geopenbaard zijn. Wat hierover in het oude Testament op 
cryptische manier geschreven werd, heeft Hij onder het Nieuwe Testament aan ons bekend 
gemaakt. En dat moet ook wel want de Verborgenheid van Gods Wil heeft juist betrekking 
op de Gemeente dus op allen die deel hebben aan de Bedeling van de Verborgenheid. Aan 
het einde van die Verborgenheid, aan het einde van de Bedeling van de Volheid der tijden, 
zal de Heere Jezus Christus alles tot één vergaderen, beiden dat in de Hemel en op de aarde 
is. En dat staat in het volgende vers. 
 
Deuteronomium 31 
19 Als het de HEERE zag, zo versmaadde Hij hen, uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn 
dochteren.  
20 En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal 
wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is.  
21 Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn 
verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk 
zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken.  
22 Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en zal bernen tot in de onderste hel, en zal 
het land met zijn inkomst verteren, en de gronden der bergen in vlam zetten.  
23 Ik zal kwaden over hen hopen; Mijn pijlen zal Ik op hen verschieten.  
24 Uitgeteerd zullen zij zijn van honger, opgegeten van den karbonkel en bitter verderf; en Ik 
zal de tanden der beesten onder hen schikken, met vurig venijn van slangen des stofs. 25 Van 
buiten zal het zwaard beroven, en uit de binnenkameren de verschrikking; ook den jongeling, 
ook de jonge dochter, het zuigende kind met den grijzen man  
26 Ik zeide: In alle hoeken zoude Ik hen verstrooien; Ik zoude hun gedachtenis van onder de 
mensen doen ophouden;  
27 Ten ware, dat Ik de toornigheid des vijands schroomde, dat niet hun tegenpartijen zich 
vreemd mochten houden; dat zij niet mochten zeggen: Onze hand is hoog geweest; de HEERE 
heeft dit alles niet gewrocht.  
28 Want zij zijn een volk, dat door raadslagen verloren gaat, en er is geen verstand in hen. 
29 O, dat zij wijs waren; zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde merken. 
      
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan 
te nemen door Zijn Naam. 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, 
en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
 
Vijfde geestelijke Zegening 
 
God heeft ons de Verborgenheid bekend gemaakt 
 
Wij zijn op de hoogte gebracht van de Verborgenheid van Zijn Wil. In tegenstelling tot de 
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mensen onder het Oude Verbond. Maar toen was de Gemeente er ook nog niet. In het Oude 
Testament stonden alle Gemeentelijke Waarheden bedekt en cryptisch omschreven. Het is 
ons gegeven al deze Waarheden te kennen. Juist ook omdat deze Waarheden onszelf 
betreffen, de Gemeente, Zijn Lichaam, heeft Hij ze nu aan ons openbaar gemaakt. Nu 
kennen wij de Verborgenheid van Zijn Wil. 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
 
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; 
 
Bedeling van de Volheid der tijden 
 
Wij hebben al gelezen dat Bedeling heerschappij betekent. En ook weten we dat wij nu leven 
in de Bedeling der Genade. De volgende Bedeling is de Bedeling der Volheid der tijden. Deze 
begint bij het wegnemen van de Gemeente. Samen vormen deze twee Bedelingen ‘de 
Verborgenheid’. Kijk maar in het schema hieronder. Aan het einde van de Verborgenheid is 
het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus openbaar. Openbaring is het tegenovergestelde 
van verberging. Iets moet eerst verborgen zijn om het te daarna te kunnen openbaren. 
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Sinds de Opstanding van de Heere Jezus Christus is het de vijfde Bedeling. De Bedeling van 
de Genade van God. En sinds Zijn Opstanding verzamelt de Heere Zich een volk voor Zijn 
Naam. Een Koninklijk en Priesterlijk volk.  Een volk dat bestemd is voor de Hemel en niet 
voor de aarde. Dat volk is de Gemeente, het Lichaam van Christus.  
 
‘Wederom’ staat niet in de grondtekst 
 
Dit woordje is door de vertalers tussengevoegd maar dat slaat nergens op. Want nog nooit 
eerder is alles tot één vergaderd in Christus. En als men van voor de nederwerping van de 
aarde bedoelt, klopt het ook niet. Toen was Christus er immers nog niet  
 
Wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de 

aarde is 

 

Momenteel is er geen geopenbaard Koninkrijk op aarde maar de Heere Jezus Christus heeft 

een verborgen Koninkrijk in de Hemel. Met een Hemels volk. Hij vergadert ons met en door 

en in Zichzelf tot Eén. Hij het Hoofd, wij Zijn Lichaam. Maar in de Hemel is Hij nog niet klaar 

met alles-tot-Eén te vergaderen. Want momenteel kan de satan de Hemel nog in en uit. De 

overste van deze wereld, de satan, maakt nog steeds de dienst uit. Hij is nog steeds de 

overste van de lucht. De Heere gedoogt hem, hij is immers als verslagen. Pas bij de opname 

van de Gemeente zal de duivel op aarde worden geworpen. Hij en zijn personeel.  Dan heeft 

de Heere alles in de Hemel tot Eén gemaakt. Vandaaruit breidt Hij Zijn Koninkrijk uit tot over 

de hele aarde. Hij zal uiteindelijk satan en zijn personeel binden. Zijn volk Israël is dan 

wedergeboren en er is ook een gelovig overblijfsel uit de overige volkeren. Bij het 

binnengaan van het duizendjarig Koninkrijk zal alles tot Eén vergaderd zijn. Zowel in de 

Hemel alsook op de aarde.  
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Efeze 5 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
 
Johannes 17 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij 
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
 
Het tot Eén vergaderen in Christus vindt plaats in twee Bedelingen. In de Bedeling der 
Genade Gods vergadert de Heere alles tot Eén in de Hemel en in de Bedeling van de Volheid 
der Tijden vergadert de Heere alles tot Eén op de aarde. God maakt de verborgenheid van 
Zijn wil bekend in onze Bedeling en in de Bedeling die na ons komt.  De Bedeling der Genade 
duurt ongeveer tweeduizend jaar en de Bedeling van de Volheid der tijden duurt veertig 
jaar. De periode van deze twee Bedelingen wordt de Verborgenheid genoemd. En in die 
verborgenheid zal alles wat in de Hemel en alles wat op aarde is tot Eén worden vergaderd 
in Christus. Het einde van de Verborgenheid is wanneer de hele aarde ten volle is 
onderworpen aan het geopenbaarde Koninkrijk van Christus 
        

Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
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; 
 
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; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben 
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De Gemeente is in Christus eigendom en erfdeel   
 
Het gaat in deze verzen niet over ónze erfenis maar het gaat hier over de erfenis van de 
Heere Jezus Christus. Christus ontvangt een erfdeel en wij zijn dat erfdeel. Het heeft te 
maken met erfrecht. Christus is de eerstgeborene, de erfgenaam. Hij is hiertoe door de 
Vader gekozen. Zoonschap en tot Zoon gesteld worden, is delen in het erfdeel en delen in 
heerschappij. En dat geldt ook voor de Heere Jezus Christus. In de Bijbel is erfdeel of erfenis  
synoniem voor zoonschap en is ook synoniem voor loon. Als een arbeider of dienstknecht 
voor een baas werkt dan moet die baas van de opbrengst van dat werken als eerste loon 
betalen aan de dienstknecht. Loon is resultaat van de arbeid door de werknemer gedaan. En 
op deze manier heeft ook de Heere Jezus Zijn Loon gekregen van de Vader nadat Hij gewerkt 
heeft voor de Vader. Dat loon, dat zijn wij, de Gemeente. Dat vinden we terug op een aantal 
plaatsen in het Nieuwe Testament. We vinden het ook terug in het Oude Testament maar 
dan natuurlijk op een verborgen, cryptische manier. In Johannes zeventien staat het zelfs in 
meerdere verzen. 
 
Johannes 17 
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; want Gij hebt Mij liefgehad, voor 
de grondlegging nederwerping der wereld. 
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen 
hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. 
Handelingen 15  
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan 
te nemen door voor Zijn Naam.(voor Zijn Eer, voor Zichzelf) 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, 
en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
 
Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen 
Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en 
Zichzelven (ten behoeve van Zichzelf) een eigen (voor Zichzelf) volk zou reinigen, ijverig in goede 
werken. 
 

Jesaja 40  
9 O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij 
verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg 
den steden van Juda: Zie hier is uw God! 
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke (de satan en de statenbond), en Zijn arm 
(Zijn Macht, Zijn Kracht; de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam de Gemeente) zal heersen; 
ziet, Zijn loon (het Loon van de Heere Jezus Christus) is bij Hem, en (namelijk) Zijn 
arbeidsloon (de Gemeente) is voor Zijn aangezicht. 
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Jesaja 62 
11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion: 
Zie, uw Heil (de Heiland de Heere Jezus Christus) komt; zie, Zijn loon is met Hem, en 
(namelijk) Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 
12 En zij (Israël) zullen hen noemen het heilige volk (de Gemeente) , de verlosten des HEEREN 
(de Gemeente); en gij (Israël) zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is. 
(Israël, Jeruzalem) 
 
Erfdeel met een Hemelse positie 
 
Exodus 34 
8 Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, en hij boog zich. 
9 En hij zeide: Heere! indien ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de Heere in het 
midden van ons, want dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze 
zonde, en neem ons aan tot een erfdeel! 
 
In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn. De nadruk ligt op het woordje ook. 
Israël was namelijk als eerste bestemd om erfdeel te zijn en zal dat in de toekomst ook 
worden maar nu wordt het eerst toegepast op de Gemeente. Het Joodse volk wilde en wil de 
Heere Jezus Christus niet erkennen en bekennen. Daarom werd de Gemeente eigendom en 
erfdeel van Christus. De Gemeente is een Gemeente van eerstgeborenen van de volkeren 
maar in de Hemel gezet dus een Hemels Volk. Alles wat de baarmoeder opent, al het 
eerstgeborene, was onder het Oude Verbond namelijk voor de Heere. Vandaar dat dit 
eerstgeboren volk in de Hemel gezet is. Een Hemelse positie in Christus. 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 
 
Exodus 13 
1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van 
mensen en van beesten, dat is Mijn. 
 
Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 
Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 
2 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. 
 
Filippenzen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
 



38 
 

2 Korinthe 5 
1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 
 
Kolossenzen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
 
Erfdeel met een aardse positie 
 
Ná de opname van de Gemeente komt Israël als eerste volk tot geloof op aarde. Daardoor is 
ook Israël een volk van eerstgeborenen onder de volkeren. Israël zal na haar wedergeboorte  
eigendom en erfdeel zijn in aardse positie. Dan zal ook zij delen in de Heerschappij van 
Christus. Daarom heet het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus ook wel 
geopenbaard Israëlitisch Koninkrijk of Messiaans Koninkrijk. Israël zal tesamen met de Heere 
en Zijn Lichaam, de Gemeente de Heerschappij hebben over dit geopenbaarde Rijk. Op 
aarde zal Israël de hoogste in rangorde zijn. 
 
Bruidegom en bruid 
 
De Gemeente zal delen in de Heerschappij van Christus vanuit een Hemelse Positie. Het volk 
Israël zal delen in de Heerschappij van Christus vanuit een aardse positie. Israël zal na de 
zeventigste Jaarweek de bruid en vrouw zijn van de Bruidegom, de Heere Jezus Christus en 
Zijn Lichaam, de Gemeente. Israël en de Gemeente hebben een gelijksoortige positie en 
delen in dezelfde zegeningen. Toch is er wel degelijk een verschil in rangorde. De Bruidegom 
staat namelijk bóven de bruid. De Man staat boven de vrouw. Israël is ondergeschikt aan de 
Gemeente. God is het Hoofd van Christus. Christus is het Hoofd van de Gemeente. De 
Gemeente is het hoofd van Israël. Israël is het hoofd van de volkeren. Eerst God, dan de 
Christus, dan de Gemeente en dan Israël en dan de volkeren. Dit is de hiërarchie. 
 
1 Korinthe 11 
2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk 
ik die u overgegeven heb. 
3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het 
hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 
 
De Gemeente staat vrouwelijk ten opzichte van de Heere Jezus Christus. Het Lichaam is 
ondergeschikt aan het Hoofd. Israël staat vrouwelijk ten opzichte van de Heere Jezus 
Christus en Zijn Lichaam de Gemeente. De vrouw is ondergeschikt aan de Man. 
 
Jesaja 62 
4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd 
worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: 
Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. 
5 Want gelijk een jongeling  een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen zonen u trouwen; 
en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.  
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A   Want gelijk een JONGELING een JONKVROUW trouwt      
B   Alzo zullen UW ZONEN U trouwen.  
C   en gelijk de BRUIDEGOM over de BRUID vrolijk is,  
D   Alzo zal UW GOD over U vrolijk zijn.  
 
In vier verschillende zinnen wordt de verhouding tussen Bruidegom en bruid uiteengezet.  
Jongeling    = Uw Zonen = Bruidegom  = Uw God  
Jonkvrouw = U                 = Bruid            = U             
 
De Jongeling is Eersteling van een nieuwe Schepping = de Heere Jezus Christus. 
De Jonkvrouw = maagd = wedergeboren Israël; nieuwe naam, nieuwe natuur = 
reine maagd, reine vrouw, een reine bruid 
De tweede zin, zin B, laat ons zien wie de Bruidegom is.  
Hij is volgens A een ‘Jongeling’; namelijk de verrezen Christus als Hoofd van een nieuwe 
Schepping. Hij is volgens D de God van Israël. En volgens B is de Bruidegom ‘uw zonen’! 
Dit betekent twee dingen: 
1) de Bruidegom blijkt op een of andere wijze van de bruid af te stammen 
2) de Bruidegom is een meervoud  
 
En natuurlijk stamt de Bruidegom van Israël af. In Zacharia staat dat Israël bij haar bekering 
over de Heere zal ‘rouw bedrijven als over een eerstgeboren Zoon’. Dat is harde realiteit; de 
Heere Jezus Christus is immers de Zoon en Erfgenaam van Israël. De Messias komt voort uit 
Israël en is op deze wijze dus een Zoon van de Bruid! Maar de Bruidegom is niet een ‘Zoon’, 
maar ‘zonen’ van de Bruid; Israël. De Bruidegom bestaat nu eenmaal uit Hoofd en Lichaam. 
De Bruidegom bestaat uit het Hoofd, de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, 
Zijn broederen. Als beeldspraak worden hier twee volken genoemd die met elkaar trouwen. 
Het ene volk is de Gemeente,  het andere is Israël. Het ene is Christus, inclusief de 
Gemeente, het andere is Israël. 
 
Wij zijn naar Zijn Voornemen verordineerd tot zoonschap 
 
We hebben eerder al gelezen dat verordineren bepalen of instellen betekent. Hier staat dus 
nog een keer dat het naar Zijn Wil en Voornemen was dat de Gemeente, in Hem tot Zoon 
gesteld zou worden. Als eerste is de Heere Jezus Christus in Zijn Opstanding tot Zoon gesteld. 
Tot Zoon stellen betekent hetzelfde als in de erfenis delen. Wij die gesteld zijn geworden tot 
zonen zijn Zijn Erfdeel geworden.   
 
Efeze 1 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, aanstelling tot zonen, 
door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
  
Romeinen 8 
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 
namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
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30 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. 
31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 
 
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; 
 
Dit was het Plan van God. Het was wel degelijk de bedoeling dat de Gemeente 
eerstgeboorterecht zou krijgen. Het is niet zo dat God tegen een probleem aanliep toen de 
Joden de Heere verwierpen. Het was de bedoeling dat ook wij deel zouden krijgen aan de 
Zegeningen. De raad van Zijn Wil heeft met recht te maken. Raad van Zijn Wil is zoiets als 
een gerechtelijke uitspraak. Het is in overeenstemming met het recht van God. God is 
hiertoe gerechtigd. De Gemeente is een volk van eerstelingen, de eerste van het Nieuwe 
Verbond dus juridisch zit het goed dat zij gesteld is tot zoon. In het Oude Testament wordt 
op vele plaatsen al verwezen naar de positie van de Gemeente. 
 
Jesaja 9 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; 
 
Oude Testament 
 
Al in het Oude Testament staat op veel plaatsen op cryptische wijze dat de Gemeente het 
eerstgeboorterecht zou krijgen maar dat Israël later alsnog een erfdeel krijgt. Kijk naar de 
overdrachtelijke betekenissen van het verhaal over Ismaël en Izak. Ismaël als type van Israël 
werd aanvankelijk onterfd maar Ismaël wordt later alsnog gezegend. Maar als eerste werd 
Izak als type van de Gemeente gezegend. Kijk ook naar het verhaal van Ezau en Jacob. Ezau 
staat voor het ongelovige Joodse volk en Jacob is een type van de Gemeente. Eerst erft 
Jacob maar uiteindelijk erft ook Ezau. Zowel Ismaël als Ezau waren eerstgeborenen maar de 
tweede krijgt het eerstgeboorterecht toebedeeld van de vader.  
 
Genesis 17 
18 En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht! 
19 En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam 
noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na 
hem. 
20 En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar 
maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem 
tot een groot volk stellen; 
21 Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op dezen gezetten tijd in het 
andere jaar baren zal. 
 
Hebreeën 11 
17 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften 
ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd, 
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18 (Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat 
God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken; 
19 Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. 
20 Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend aangaande toekomende 
dingen. 
 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben 
 
Vers twaalf is eigenlijk een toelichting op vers elf. Waarom zijn wij in Hem een erfdeel 
geworden? Omdat wij de beloning tot Zijn Heerlijkheid zouden zijn. Wij, die als eersten op 
Christus gehoopt hebben, als eersten van het Nieuwe Verbond in de opgestane Zoon van 
God geloofd hebben. Wij hebben onze hoop, onze verwachting in Christus. Wij zijn bestemd 
tot Verheerlijking van Christus. Natuurlijk niet tot lof van onszelf maar tot lof van Hem. 
Heerlijkheid is dus ook een aanduiding van de Gemeente! Want wij zijn tot prijs Zijn 
Verheerlijking. Tot Heerlijkheid tot Rijkdom. En zo wordt de Gemeente dan ook regelmatig 
genoemd in de Bijbel; Zijn Heerlijkheid. Heerlijkheid is Zijn Erfenis. De Gemeente Zijn Erfdeel. 
 
Mattheus 24 
29 En terstond na de verdrukking dier dagen,(einde zeventigste Jaarweek) zal de zon 
verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den 
hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.(aardbeving) 
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen 
al de geslachten der aarde (van het land) wenen, en zullen den Zoon des mensen (Christus) 
zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.(de Gemeente, Zijn 
Lichaam.1 thessalonicenzen 4; Daarom gaan wij Hem ook eerst tegemoet in de lucht! Anders 
kan Hij niet nederdalen met ons. Want wij zouden daarna met hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid). 
31 En Hij zal Zijn engelen (de Gemeente) uitzenden met een bazuin van groot geluid , en zij 
zullen Zijn uitverkorenen (Israël) bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der 
hemelen tot het andere uiterste derzelve. 
 
1 Korinthe 11 
7 Want de man (de Heere Jezus Christus) moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld 
en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw (de Gemeente) is de heerlijkheid des mans. 
8 Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man. 
9 Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. 
 
In Christus hopen 
 
Veel mensen dragen een kettinkje met geloof- hoop-en liefde. Een kruisje, een anker en een 
hartje. Dit komt vanuit de Bijbel. Een uitspraak van Paulus in de Korinthebrief. In de Bijbel 
betekent ‘hoop’, zeker weten. Een anker is ook zeker en vast en niet; hopelijk blijft het schip 
op zijn plaats met dit anker… 
 
1 Korinthe 13 
13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. 
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Hebreeën 6 
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste van het voorhangsel 
 
Hopen   =  Zeker weten = geloven, vertrouwen  
                   Zekere toekomstverwachting hebben 
                   Als wij op Christus hopen, dan zullen wij niet beschaamd uitkomen. 
 
Zesde geestelijke Zegening 

Wij zijn een erfdeel geworden van Christus 
 

De Heere bewaart ons voor Zichzelf. Wij zijn Zijn Lichaam, de Gemeente. Wij zijn het eerste 
Erfdeel in Christus omdat wij de eerste gelovigen zijn sinds Zijn Opstanding. Dit Erfdeel bevat 
gelovigen uit de tien stammen en gelovigen uit de twee stammen en gelovigen uit de andere 
volkeren. 
 
Deze erfdelen komen terug in de volgorde van het binnenhalen van de Oogst; Als wij de 
eerstelingen van de Oogst zijn, als de Gemeente, Zijn Lichaam het eerste erfdeel is, volgen er 
dus nog meer erfdelen. Want de Oogst bestaat uit vier periodes. De eerstelingen garf is de 
Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Daarna komen de eerstelingen van 
de oogst ; de Gemeente, daarna komt de oogst. Dat zijn de gelovigen uit het Volk Israël en 
daarna volgt nog een nalezing en dat zijn de gelovigen uit de heidenen. De Oogst begint 
diréct na de Opname van de Gemeente. Als de oogst is binnengehaald, begint de nalezing. 
Daarna komt er een oordeel over de volkeren.  
 
Al deze gelovigen in Christus zullen als Erfdeel door de Vader aan de Heere gegeven worden. 
En natuurlijk ook alle gelovigen in God (Christus) die nog ‘geborgen zijn in God’ en nog voor 
de Grote Witte Troon zullen verschijnen. Dus hoewel de Heere in eerste instantie het volk 
Israël, Zijn Vrouw ,na veel ontrouw heeft losgelaten, zal ook dít volk uiteindelijk weer tot 
Erfdeel van de Heere Jezus Christus gaan behoren. Ook de nalezing, de gelovigen uit de 
heidense volkeren, behoort tot het Erfdeel van de Heere Jezus Christus. Allen zal Hij 
ontvangen uit de Hand van de Vader.   
 
Johannes 17 
8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze 
ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, 
dat Gij Mij gezonden hebt. 
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, 
(Erfdeel Heerlijkheid, Loon) want zij zijn Uw. 
10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. 
-- 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen  
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Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
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; 
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; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben 
 

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen 
 
2 Korinthe 1 
22 Die ons ook heeft verzegeld, en (namelijk) het onderpand (zekerheid,waarborg) des 
Geestes in onze harten gegeven. 
 
Efeze 1 
13 In Welken (de Heere Jezus Christus) ook gij (gelovigen uit de heidenen) zijt, nadat gij het 
woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid (behoud) gehoord hebt; in 
Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt (alleen geloof is genoeg om de Heilige Geest te 
ontvangen), zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte (de Heilige Geest zal 
je leiden naar zoonstelling); 
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Wat is verzegelen? 
 
Verzegelen is kenmerken. Verzegelen kan alleen bij eigendom. Een merkteken van God 
krijgen. Met dat merkteken, die zegel, zet Hij Zijn Eigendomsrecht op ons. En wij zijn door 
Hem duur gekocht. Na gedane arbeid heeft Hij ons gekregen als Erfdeel en daarom zijn wij 
als Gemeente, Zijn Eigendom. En daarom heeft Hij ons verzegeld met de Heilige Geest. Hij 
heeft woning gemaakt in ons. Verzegelen houdt ook in dat iets nog niet direct openbaar is 
maar nog verborgen. Pas na het openen van de zegel, ziet men de inhoud. Dat zal zijn bij de 
Rechterstoel, de opname van de Gemeente. Daarom is de Geest ook een onderpand, een 
waarborg en zekerheid in Christus aan het eeuwige Leven en in Christus deelhebben aan de 
Erfenis 
 

Efeze 4 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der  
verlossing. (verlossing van ons Lichaam bij de opname der Gemeente; dat is het moment dat 
de opgebouwde Heerlijkheid zichtbaar wordt) 
 

1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
Johannes 14 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; 
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem 
maken. 
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is 
het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 
alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
 
Wanneer zijn wij verzegeld? 
 
Nadat wij het Woord der Waarheid, het Evangelie, gehoord en geloofd hebben, worden wij 
direct verzegeld met de Heilige Geest. Alleen geloof in de Heere Jezus Christus als opgestane 
Zoon van God, is genoeg om zaligheid te ontvangen. Deze Zaligheid, namelijk het 
Opstandingsleven van onze Zaligmaker is ons uit Genade gegeven. Zaligheid is eeuwig Leven.  
 
De Heilige Geest der Belofte 
De Heilige Geest der Belofte verwijst naar de Belofte die de Heere aan Abraham gedaan 
heeft. Verzegeld te zijn met de Heilige Geest der Belofte zegt dat degenen die geloven in de 
Heere Jezus Christus delen in het Verbond, de Belofte, tussen Abraham en de Heere. Deze 
Belofte houdt in dat degenen die geloven en dus wedergeboren zijn, deelhebben aan het 
eeuwige Leven en Erfenis van de Heere Jezus Christus 
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Genesis 17 
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken 
worden! 
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; 
want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit 
u voortkomen. 
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land 
Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 
9 Voorts zeide God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in 
hun geslachten. 
10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad 
na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. 
11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond 
tussen Mij en tussen u. 
 
In dit Verbond tussen God en Abraham doet God een Belofte om Abraham zeer vruchtbaar 
te maken. De Belofte dat hij en Sarah kinderen zouden krijgen. Iets wat ondenkbaar was 
aangezien Sarah niet meer vruchtbaar was. Verkregen leven terwijl het naar menselijke 
maatstaven onmogelijk was. De besnijdenis is een uiterlijk teken van dood en Opstanding, 
van wedergeboorte dus. Je kunt deel krijgen aan wedergeboorte door besnijdenis van je 
hart. Besnijdenis van het hart is geloven in de Heere Jezus Christus. En Abraham geloofde in 
de Heere. Dat is hem tot rechtvaardigheid gerekend. De Wet was er toen nog niet. 
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
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 volken gezegend 
worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
 
Omdat Sarah in eerste instantie geen kinderen kon krijgen, kreeg Abraham een kind bij 
slavin Hagar. Hagar is de uitbeelding, het type, van het Oude Verbond der Wet. Sarah is de 
uitbeelding van het Nieuwe Verbond der Genade. Izaäk is daardoor een type van Christus en 
de Gemeente. Het Verbond der Belofte gaat om de besnijdenis van het hart. De uitbeelding 
van de weg van dood en Opstanding. Het oude vlees wordt weggedaan en wat tot dan toe 
verborgen was, wordt geopenbaard. Het Oude Verbond wordt weggedaan maar in het Oude 
Verbond werd op verborgen wijze het leven onder het Nieuwe Verbond al aangekondigd. 
Om deel te krijgen aan de Belofte, om wedergeboren te worden, is geloof in de Heere Jezus 
Christus nodig. De Heere deed Beloften aan Abraham aangaande eeuwig Leven en eeuwige 
Erfenis. 
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Romeinen 4 
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij 
een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 
14 Want indien degenen, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, 
en de beloftenis te niet gedaan. 
15 Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. 
16 Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den 
zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader 
is van ons allen; 
17 (Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) voor Hem, aan 
Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die 
niet zijn, alsof zij waren; 
18 Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken; 
volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen. 
19 En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat 
alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in 
Sara verstorven was. 
20 En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt 
geweest in het geloof, gevende God de eer; 
21 En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. 
22 Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. 
 
Galaten 4 
22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit 
de vrije. 
23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die 
uit de vrije was, door de beloftenis; 
24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; 
(het Oude Verbond der Wet en het Nieuwe Verbond der Genade Gods) het ene van den berg 
Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar; 
25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat 
nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. 
26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. 
27 Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, 
die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die 
den man heeft. 
28 Maar wij (dus niet zij; Israël), broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was. 
29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den 
Geest geboren was, alzo ook nu. 
30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der 
dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. 
31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. (wij leven niet 
onder de Wet maar onder het Nieuwe Verbond der Genade; dus wij erven) 
Hebreeën 11 
13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, (de 
geloofshelden van het Oude Verbond wisten dat het Nieuwe Verbond in aantocht was maar 



47 
 

hebben het niet mee kunnen maken) maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en 
omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. 
14 Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. 
15 En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij 
zouden tijd gehad hebben, om weder te keren; 
16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich 
God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid. 
17 Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die 
de beloftenontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd, 
18 (Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat 
God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken; 
19 Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. 
 
De zevende geestelijke Zegening 
 
Wij hebben de Heilige Geest ontvangen 
 
Wij hebben bij onze wedergeboorte, de Geest van God ontvangen. Wij zijn verzegeld met 
Die Geest der Belofte. Dit was al beloofd in het Oude Testament. De Heilige Geest hebben 
wij als onderpand van onze toekomende Erfenis oftewel Zoonstelling. Wij ontvangen de 
Erfenis bij de verlossing van ons lichaam, de Rechterstoel, de opname van de Gemeente.     
Dus iemand die tot geloof komt, hoeft niet te wachten op de Heilige Geest. Iedereen die het 
Evangelie hoort en het vervolgens gelooft, is vanaf dat moment verzegeld met de Heilige 
Geest der Belofte. Op grond van geloof in het Woord der Waarheid ontvangt men direct en 
op dat zelfde moment Gods Heilige Geest. Wij hebben de Geest voor eeuwig ontvangen. 
Wij kunnen de Geest bedroeven of uitblussen maar nooit kwijt raken. Eens een kind van 
God, altijd een kind van God. Verkregen eeuwig leven is dus écht voor eeuwig! 
 
Johannes 14 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve 
in der eeuwigheid; 
 
Johannes 15 
11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap (Vrucht van de Geest) in u 
blijve, en uw blijdschap vervuld worde. 
        
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook 
zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, aanstelling 
tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. 
 
Efeze 4 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag 
der verlossing. 
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Tot prijs Zijner Heerlijkheid 
 
In dit hoofdstuk wordt tot drie keer toe herhaald dat wij tot Verheerlijking zijn van de Heere 
Jezus Christus. Niet wijzelf worden verheerlijkt. Wij mogen alleen uit Genade en 
Barmhartigheid van God delen in de Zegeningen van de Heere Jezus Christus. Maar alleen in 
Hem. Alles wat wij zijn en ontvangen is ter Heerlijkheid van Hém. Uiteindelijk zal de hele 
Schepping Hem loven en prijzen. Alle knie zal zich buigen en alle tong belijden dat Jezus 
Christus de Heere is. Tot Heerlijkheid van de Heere Jezus Christus en dus tot Heerlijkheid van 
God de Vader. 
 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
-- 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben 
-- 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
        

Filippenzen 2 
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die 
op de aarde, en die onder de aarde zijn. 
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 
12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn 
tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met 
vreze en beven: 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
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7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
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; 
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; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben 

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de 
liefde tot al de heiligen, 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
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; 
 
Onze positie in Hem 
 
Tot en met vers veertien wordt algemeen gesproken over de Zegeningen die wij in Christus 
en in de Hemel hebben ontvangen. Hier in vers vijftien bidt Paulus voor de gelovigen. De 
samenvatting van zijn gebed staat in vers zeventien. Alle zeven Zegeningen die we hebben 
ontvangen, hebben we in Hem ontvangen. En dat is ons in de Romeinenbrief ook al duidelijk 
gemaakt. Er is ons daar gezegd dat we met Hem zijn begraven en met Hem weer zijn 
opgewekt. En dat we daardoor Eén Plant met Hem geworden zijn. Een plant is een levend 
organisme, net als een lichaam. Belangrijker dan het hoe en wat van de geestelijke 
zegeningen is het feit dat wij zouden begrijpen wát onze positie is in Christus. Wij zijn als het 
ware Eén gemaakt met Hem; we worden vereenzelvigd met Hem. Hij het Hoofd en wij Zijn 
Lichaam. Wij ontvangen alles in Hem. De Heere Jezus Christus is als Eerste uitverkoren. De 
Heere Jezus Christus is als Eerste aangesteld tot Zoon. De Heere Jezus Christus heeft als 
eerste Genade ontvangen. De Heere Jezus Christus is als Eerste verlost. Hij was in alles het 
Eerste en alleen in Hem zijn ook wij daardoor eerstelingen van de nieuwe Schepping. Alles 
wat Hij ontvangt daar delen wij in. Overal waar de Naam Christus staat in de Bijbel daar 
kunnen wij de Gemeente bijzetten want Christus is inclusief Zijn Lichaam. En Romeinen zegt 
dat we één plant met Hem geworden zijn, wij zijn dat óók in de gelijkmaking met Zijn 
Opstanding! Met andere woorden; in de positie waarin de Heere Jezus Christus is 
Opgestaan, in dezelfde positie zijn wij mét Hem mee opgestaan. En in wélke Positie is de 
Heere dan opgestaan? Als uitermate Verhoogde en Verheerlijkte Christus aan de 
Rechterhand van de Vader. Hij heeft alle macht gekregen en is Heerser over alles. En ook al 
willen of kunnen we het niet geloven, wij hebben in Hem exact dezelfde positie. En in Hem 
zijn wij dus ook priesters, koningen en heiligen. 
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Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (heeft niks te maken met het dopen met 
water. Dopen betekent hier onderdompelen) in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de 
doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
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; 
 
Filippenzen 2 
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 
boven allen naam is; 
 
Hebreeën 8 
1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen 
Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen: 
 
Onderwerping aan de Geest 
 
Als wij ons daadwerkelijk bewust zijn van onze positie in Christus dan zouden wij leven in 
onderwerping aan de Geest. Het eerste wat wij zouden doen nadat wij tot geloof zijn 
gekomen is Hem en Zijn Werk onderzoeken omdat Zijn Wezen en Werk ook ons aangaat. We 
zouden ons voeden met het Woord van God, het Brood des Levens, om te groeien in Kennis 
van Hem. Zodat wij niet meer naar het vlees zouden leven want dat gaat toch dood. Jakobus 
zegt het duidelijk; de mens is niet meer dan damp. De natuurlijke mens is er heel even en is 
dan weer weg. Naar het vlees leven, levert enkel dode werken op. Wij zouden uit de Geest 
leven. Ons voeden met het Woord en ons overgeven aan Hem en Zijn Woord. Daarmee 
zouden we onze tijd vullen. We zouden ons bezighouden met zaken van 
eeuwigheidswaarde. Bouwen aan dingen die blijven. Alles wat we doen voor de oude mens 
en de wereld zal straks achterblijven. De Geest wil ons leiden naar de aanstelling tot Zonen. 
Als wij onszelf overgeven aan Zijn Leiding, zullen wij in de toekomst die Heerlijkheid 
ontvangen. En dat is een blijvende Erfenis.  
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Jakobus 4 
14 Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is 
een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. 
 
1 Korinthe 3 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, 
hooi, stoppelen; (hooi, hout en stoppels verbranden in vuur; dat zijn de dode werken. De 
werken tbv jezelf en de wereld. Goud, zilver en kostelijke stenen zijn de Vruchtbare Werken, 
zij doorstaan het vuur en blijven bestaan) 
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13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden 
worden, doch alzo als door vuur. (als een gelovige alleen maar eigen werken gedaan heeft, 
ontvangt hij geen Loon maar hij zal wel behouden blijven. Eeuwig leven is hem tenslotte bij 
wedergeboorte gegeven in Christus) 
 
Geest der Wijsheid en der openbaring in Zijn Kennis 
 
Paulus bidt niet voor niets voor de Geest der Wijsheid en Kennis. Vanaf het moment dat wij 
tot geloof komen, zou het de bedoeling zijn om op onderzoek te gaan in Zijn Woord. Het is 
Zijn Wil dat wij zouden komen tot kennis van de Waarheid. Hoe groter onze kennis van de 
Waarheid is, hoe vaster wij in Zijn Woord staan; hoe sterker wij in dit leven zullen staan. Hij 
wil onze harten vullen met Zijn Kennis, Wetenschap en Verstand zodat wij (de nieuwe mens) 
in geloof uit die Waarheid kunnen leven en Hij ons vanuit dat Woord kan leiden. Alleen 
Kennis, Wijsheid en Verstand van Zijn Waarheid kunnen ons heilig doen wandelen. Heilig 
betekent dat wij bekwaam zijn gemaakt om de Heere te kunnen dienen. Een heilige wandel 
zal leiden tot goede werken. Goede werken zijn werken die de Heere in en door ons heeft 
mogen bewerkstelligen oftewel uitvoeren. Als wij niet weten wat de Heere van ons verlangt, 
kunnen wij geen gehoor geven aan Zijn Wil, kunnen wij niet Godzaliglijk leven. Kunnen wij de 
Heere niet dienen op de manier zoals Hij het wilt. 
 

Efeze 5 
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt (ongelovig is), en staat op uit de doden; en 
Christus zal over u lichten.  
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk (= vooruitkijkend, kijkend wat en Wie straks komt) 
wandelt, niet als onwijzen (ongelovigen; de natuurlijke mens), maar als wijzen.  
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de Wil des Heeren zij. 
 
 
2 Timotheus 3 
12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende 
verleid.  
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, 
van wien gij het geleerd hebt;  
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.  
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  
17 Opdat (zodat) de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.  
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Goede Werken 
 
Met andere woorden; je zult eerst kennis moeten hebben van het Woord voordat je goede 
werken, Werken die de Heere in en door je wilt volbrengen, kunt voortbrengen. Je zult eerst 
kennis van het Woord moeten hebben voordat je je dienstbaar en afhankelijk ten opzichte 
van de Heere zou kunnen opstellen. 
 
1 Timotheus 2 
3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 
4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der Waarheid komen. 
 
Loon 
 
Want de Geest kan Zijn Werk in en door ons niet doen als wij geen kennis van Hem hebben. 
Naar gelang de Heere Zijn Werk in ons heeft mogen werken, bewerken en uitwerken, zal dat 
ons tot Loon, Heerlijkheid, Kroon, Erfenis oftewel Zoonschap zijn. Al deze woorden hebben 
in de Bijbel dezelfde strekking. De Heere straft ons niet voor onze fouten maar beloont ons 
als wij Hem in en door ons laten werken. Als het Hoofd opdrachten geeft, zal het Lichaam die 
uitvoeren. Het Hoofd bepaalt wat het Lichaam doet. Kennis van Zijn Woord is dan ook 
noodzakelijk om de Heere Zijn Werk, dat Hij is begonnen in ieder van ons, te laten 
voleindigen. En het mes snijdt aan twee kanten; kennis van Zijn Woord is tevens broodnodig 
voor onze eigen geestelijke groei. Want we zijn kinderen van God maar zouden opgroeien 
tot Zonen. 
 
Filippenzen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; (Rechterstoel oftewel opname der Gemeente) 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
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; 
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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; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben 

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de 
liefde tot al de heiligen, 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
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 gij moogt weten, welke zij de hoop van 
Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
 

De Geest leidt ons in alle Waarheid 
  
In de vorige twee verzen bidt Paulus dat God ons zou geven De Geest der Wijsheid en der 
Openbaring in Zijn Kennis. Want het is van het grootste belang dat wij kennis krijgen van het 
Werk en van het Plan wat God heeft met de Gemeente, Zijn Lichaam. In dit vers staat dat het 
belangrijk is om te weten waartoe Christus geroepen is. Als we weten waartoe de Heere 
Jezus Christus geroepen is, weten wij ook wat de dingen zijn die ons van God geschonken 
zijn. We zijn immers één Plant met Hem! Paulus bidt dat wij zouden ontvangen de Geest der 
Wijsheid en de Openbaring in Zijn Kennnis. Namelijk; verlichte ogen des verstands! En dit 
verstand is niet het intellect van de mens. We hoeven niet enorm gestudeerd te hebben om 
Zijn Woord te begrijpen. Het gaat er bovenal om dat we geloven wat we lezen. Ook al is het 
op dat moment niet te begrijpen voor ons, dan zouden we met verlichte ogen moeten lezen. 
Verlichte ogen hebben met geestelijke Waarheden te maken. De Kennis zou dus komen van 
de Geest. De Heilige Geest zal ons leiden in de hele Waarheid. Dus ook aangaande de zaken 
die ons geschonken worden in Christus. En ook waartoe de Heere Jezus Christus geroepen is. 
En Paulus zegt; het is van belang om dat goed te begrijpen. De Heere zal ons zéker die 
verlichte ogen des verstands geven, indien wij daarom bidden. Het is namelijk een gebed  
naar Zijn Wil en dat wordt altijd verhoord. De Geest der Waarheid zal ons geestelijk inzicht 
dan doen toenemen. Zijn Wijsheid is niet de wijsheid van de Wereld. 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al 
de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, 
en u verkondigen. 
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1 Johannes 5 
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij 
ons verhoort. 
 
Jakobus 1 
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk 
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
 

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 gij moogt weten, welke zij de hoop van 
Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
 
Geest der Wijsheid 
 
Waarom zouden wij de Geest der Wijsheid ontvangen? Zodat wij kennis krijgen en we de 
gemeentelijke Waarheden gaan begrijpen. Om te weten te komen wat Zijn Roeping en 
Positie is. Als wij weten wat Zíjn Positie is, kennen wij ook onze eigen positie. En waartoe is 
Christus dan geroepen? Om tot Zoon gesteld te worden en Zijn Koninkrijk openbaar te 
maken. Wij delen in Zijn Erfenis als Zoon van God. Wij zijn eerstelingen in Hem. 
En daarom zouden wij op Hém gericht zijn. Ons richten op de Hemelse dingen. Wij zouden 
onszelf en ons lichaam aan Hem ter beschikking stellen zodat Hij Zijn Werk in ons kan doen.  
 
Dwaalleren 
 
Als we als gelovigen onze positie in Hem niet kennen, is er een grote kans op dwaalleren. Als 
je het verschil tussen het Oude Verbond der Wet en het Nieuwe Verbond der Genade niet 
weet, kom je de Positie van de Heere en daarmee van jezelf niet te weten. Ik hoef maar naar 
mezelf te kijken. Omdat ik niet in de Bijbel las maar klakkeloos aannam wat de voorganger 
mij vertelde, kon de Geest mij niet leiden. De Geest der Waarheid kán en wil je alleen gaan 
leiden als je je daadwerkelijk overgeeft aan Hém. Als je niet van plan bent om uit Zijn Woord, 
Zijn Waarheid, te leven, zal de Geest je verder met rust laten. Het is een keuze die wijzelf 
moeten maken. Als we geen kennis genoeg hebben van de Gemeentelijke Waarheden, de 
Nieuwtestamentische Waarheden, kunnen wij, zoals ikzelf, ons eigen geloof gaan maken en 
ons van alles wijs laten maken. Als we niet bereid zijn om te geloven wat we lezen maar voor 
waarheid nemen wat de voorganger zegt, dan kán de Geest ons niet leiden omdat de 
gelovige dat niet daadwerkelijk wil. 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
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Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
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; 
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; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben 

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de 
liefde tot al de heiligen, 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
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 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, 
 
Zijn Opstandingskracht 
 
Kracht = Dunamis  =  Bewegende en voortbrengende kracht of energie. 
                                      Die kracht of energie heeft het vermogen om andere dingen  
                                      van kracht of van energie te voorzien, zoals een dynamo. 
                                  =  Uitbeelding van de Werkzaamheid van Eeuwig Leven. 
                                      Zoals de Kracht en Werkzaamheid van de Heilige Geest 
 
De Uitnemende Grootheid (= Mega) Zijner Kracht (= Dunamis). En de Werking (= Energeia) 
der Sterkte (= Ischus) Zijner Macht (= Kratos) zijn synoniemen of nadere aspecten van die 
Kracht van God. Het is niet zomaar Kracht maar het is de Uitnemende Grootheid van Gods 
Kracht. Het is de Kracht, Die datgene tot Leven brengt wat gestorven was. De krachten die 
werkzaam zijn in de Schepping, zijn absoluut niet te vergelijken met Zijn Kracht. Want 
hoeveel krachten er in deze wereld ook werkzaam zijn, ze zijn niet blijvend. Het is immers de 
oude Schepping. Gods Kracht is tot in eeuwigheid, is blijvend. 
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Efeze 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; 
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; 
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; 
 
Gods Kracht werkt ook in ons 
 
Wrochten is werken, tot stand brengen of iets groots uitvoeren. De Kracht Gods bracht de 
Opstanding van de Heere Jezus Christus tot stand. God gebruikte als eerste Zijn Bewegende 
en Levenvoortbrengende Kracht in Christus toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt en 
Hem gezet heeft tot Zijn Rechterhand in de Hemel. En Diezelfde Kracht is ook van toepassing 
op ons gelovigen. Want Die Kracht van God werkt vervolgens ook in ons, naar de Sterkte 
Zijner Macht. In het volgende hoofdstuk van Efeze staat dat Hij ons mede levend gemaakt 
heeft en ons mede gezet heeft in de Hemel in Christus. Maar voordat Paulus hierover verder 
uitleg geeft, bidt hij dus eerst dat wij de Geest der Wijsheid en der Openbaring in Kennis van 
Christus mogen ontvangen. Want wij hebben de Geest nodig om Zijn Opstandingskracht te 
leren kennen. Die Kracht is nu al op ons van toepassing. We zijn nu toch al mede levend 
gemaakt en mede in de Hemel gezet in Christus?! Ons natuurlijke verstand begrijpt hier niets 
van. Dus voor deze Bijbelse dingen hebben we de Heilige Geest nodig. Om te weten de 
dingen die ons van God geschonken zijn.   
 
1 Korinthe 2 
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 
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; 
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. 
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand 
onderscheiden. 
16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben 
den zin van Christus. 
 
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
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; 
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; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben 

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de 
liefde tot al de heiligen, 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
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 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; 
 
Tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw 
 
De vertalers hebben hier het Griekse woord aion met wereld vertaald. Dit is echter niet juist. 
De Griekse vertaling voor wereld is cosmos. Aion betekent geen wereld maar meer de 
manier waarop de wereld is ingericht en functioneert en bestuurd wordt. Aion spreekt over 
de situatie van de cosmos. Het wordt in de Bijbel ook wel vertaald met eeuw. Volgens de 
Bijbel zijn er maar twee aionen; de tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw 
Eeuw oftewel aion staat in de Bijbel dus niet voor de tijdsaanduiding van honderd jaar. We 
leven nu in de tegenwoordige boze eeuw en we kunnen dan ook duidelijk zien dat de boze 
de sfeer, de inrichting en de wijze van leven bepaalt. De volgende aion, de toekomende 
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eeuw, is in aantocht. In die aion heerst en bepaalt en bestuurt de Heere Jezus Christus de 
sfeer, inrichting en wijze van leven.  
 

2 Korinthe 4 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw (Satan) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, 
opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het 
Beeld Gods is. 
5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw 
dienaars zijn om Jezus' wil. 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in 
onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Jezus Christus. 
 
Hebreeën 6 
4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave 
gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, 
5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, 
6 En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven 
den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. 
 
God heeft Christus na Zijn Opstanding gezet aan Zijn Rechterhand in de Hemel. Hij is Hoger 
dan wie of wat dan ook. Hij heeft Heerschappij over alles en iedereen. Zowel in deze aion als 
in de volgende. Tot in eeuwigheid. God heeft alle krachten juridisch verslagen in Zijn 
Opstanding. De duistere machten hebben wel kracht maar God is krachtiger want Hij heeft 
hen al overwonnen. Onze tegenstanders zijn niet meer van belang. 
 
Johannes 16 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
1 Johannes 4 
2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees 
gekomen is, die is uit God; 
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; 
maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is 
nu alrede in de wereld. 
4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan 
die in de wereld is. 
5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen. 
6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen 
wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling. 
 
Het is van belang dat wij zouden gaan begrijpen Wie Christus is en waar Christus is en welk 
Werk Christus momenteel verricht. We zouden leren begrijpen waarom Hij de dingen op een 
verborgen wijze doet en wat voor consequenties dit heeft voor ons. Daarom hebben wij Die 
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Geest der Wijsheid ontvangen, zodat wij die zaken gaan begrijpen en ons eigen maken. 
Alleen dán kunnen wij uit geloof en uit Zijn Woord leven. 
 
God trekt ons uit deze aion 
 
Galaten 1 
3 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus; 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 
5 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Johannes 12 
31 Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. 
32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. 
33 (En dit zeide Hij, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.) 
 
We lezen hierboven dat God ons uit deze tegenwoordige aion trekt. Ook al maken wij 
gewoon deel uit van de cosmos, de wereld. De wereld is boos en de tegenwoordige eeuw is 
boos omdat zij in de  macht van de boze ligt. Maar wij hebben wij daar niets meer mee te 
maken want wij vallen niet meer onder de macht van de boze want God trekt ons daaruit.       
God trekt ons uit die eeuw waarin satan heerst. Op deze manier maken wij geen deel meer 
uit van de macht, de inrichting en de sfeer die in deze tegenwoordige wereld door de boze 
bepaald wordt. En we vallen ook niet meer onder de heerschappij van de boze, namelijk 
satan.  
 
God plaatst ons in een andere aion 
 
God plaatst ons in een andere aion. En die aion wordt genoemd; de toekomende eeuw. In 
die toekomende eeuw wordt de inrichting en sfeer en bestuur bepaalt door de Heere Jezus 
Christus. De toekomende aion is de nieuwe Schepping. Elke gelovige heeft in Christus dus nu 
al deel aan de toekomende eeuw. Doordat Zijn Geest in ons leeft zijn wij een stukje Hemel 
op aarde, vallen wij buiten de machten en krachten van de oude Schepping. Wij behoren in 
Hem reeds tot de nieuwe Schepping. Om in de praktijk te leven vanuit de toekomende eeuw, 
zouden we ons moeten richten op de dingen die Boven zijn. Wij zouden de wereldse 
begeerlijkheden negeren en Godzaliglijk leven in deze tegenwoordige aion. De toekomende 
eeuw is synoniem aan eeuwig Leven. Door de Opstanding van Christus is de toekomende 
eeuw aangebroken. En door geloof in Christus hebben wij eeuwig leven ontvangen en dus 
deel gekregen aan de toekomende eeuw. En daarom zouden wij nu al dit eeuwige 
Opstandingsleven leven. Vanuit de nieuwe mens in Christus. Vanuit de nieuwe Schepping. 
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Dit geldt ook voor degenen die na onze Bedeling tot geloof komen in de Heere Jezus  
Christus. Juridisch is de toekomende eeuw begonnen bij de Opstanding van Christus en 
iedereen die in Hem gelooft of nog zal gaan geloven, heeft dan deel aan de toekomende 
eeuw. En is, of wordt, geestelijk getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Maar 
degenen die niet met Christus zijn opgestaan uit de dood hebben alleen deel aan deze  
tegenwoordige boze eeuw. En als dit zo blijft, zullen zij met de boze, met de overste van 
deze tegenwoordige boze eeuw, worden weggedaan. 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
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; 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; 
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet 
meer over Hem. 
10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat 
leeft Hij Gode. 
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende 
zijt in Christus Jezus, onzen Heere. 
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de 
begeerlijkheden deszelven lichaams. 
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven 
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der 
gerechtigheid. 
  
Efeze 1 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en (= namelijk) gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en (= namelijk) Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons 
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
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; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
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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; 
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; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben 

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de 
liefde tot al de heiligen, 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
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 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. 
 
Alle dingen Zijn Voeten onderworpen 
 
God heeft alle dingen aan de Heere Jezus Christus onderworpen. Hij heeft Hem de Gemeente 
gegeven. Christus heeft Heerschappij over alles en iedereen maar dat kunnen we met 
stoffelijke ogen niet zien. Alleen met ogen des geloofs zien wij Hem met Eer en Heerlijkheid 
gekroond. Sinds de Opstanding van Christus heeft God alles aan Hem onderworpen maar pas 
straks in de toekomst zal dit zichtbaar zijn. Dan zal Zijn Heerschappij geopenbaard worden. 
Juridisch zijn in deze tegenwoordige eeuw alle dingen aan Hem onderworpen. In de nabije 
toekomst zal Hij als Koning daarover heersen. Alle dingen betekent ‘het alles’ (ta panta) en 
betreft de twee Hemelen en de aarde. 
 
Hebreeën 2 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
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Hij heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen 
 
God heeft Hem juridisch alles al onderworpen maar als eerste, is Hem onderworpen de 
Gemeente. Als eerste is Hij Hoofd van de Gemeente. De Gemeente is, net als de Heere Jezus 
Christus, al in de toekomende eeuw gezet. Als eerstelingen van de nieuwe Schepping, in 
Hem. De rest van het ‘alles’ zal in de toekomst in de toekomende eeuw terecht komen en 
zichtbaar onder Heerschappij van de Heere komen. De tweede ‘alle dingen’ van vers 
tweeëntwintig betreft alle dingen van de Gemeente, namelijk alle leden. Christus is gesteld 
als Hoofd van de Leden van de Gemeente. Oftewel; Zijn Lichaam. 
     
Kolossensen 2 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 
 
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. 
 
Hoofd en lichaam 
 
Het Hoofd, de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, vormen één geheel. Zij 
maken als eersten deel uit van de toekomende eeuw, de nieuwe Schepping. Als de Heere 
straks wederkomt, zal dat zijn inclusief Zijn Lichaam. Paulus legt met deze vergelijking van 
Hoofd en lichaam nog een keer uit dat de Positie van Christus ook onze positie is. En zo 
kunnen we zien dat het eerst zaak is dat we zouden weten Wie Christus is en welke 
Zegeningen, Beloften en Rijkdommen er in Hem zijn. En op deze manier begrijpen we ook 
ónze positie in Hem. We weten nu dat overal waar Christus deel aan heeft, wij daarin ook 
delen. Als er gesproken wordt over Christus, betreft het ook ons. In Hem. 
 
Vervulling Desgenen Die alles in allen vervult 
 
Hier staat dat de Heere Jezus Christus de Vervuller is van de Gemeente. En dat de Gemeente 
de vervulling is van de Heere Jezus Christus. Christus is Degene Die ons vult en vervuld en vol  
maakt. Maar tegelijkertijd zijn wij de vervulling van de Heere Jezus Christus. Wij zijn de 
voltooiing van de Persoon van Christus. Is de Heere dan nog niet compleet sinds Zijn 
Opstanding? Blijkbaar niet. En dat is te lezen in Efeze vier. Daar staat dat wij zouden komen 
tot één Volkomen Man. Het Hoofd en Lichaam zou opgroeien tot de mate van de grootte der 
volheid van Christus. En de Heere bepaalt Zélf wanneer Zijn Lichaam die volheid bereikt 
heeft. Het Hoofd maakt de dienst uit. Het lichaam functioneert alleen als het Hoofd daar 
opdracht toe geeft. En dat is het moment van opname van de Gemeente. Dan is Zijn Lichaam 
volkomen, compleet, en zal er nooit meer iets aan ontbreken. Zo lang de Gemeente nog op 
aarde is, Zijn Lichaam dus nog niet compleet is, kan de zeventigste Jaarweek nog niet 
beginnen. Het wachten is dan ook op het moment dat de Heere bepaalt dat Zijn Lichaam de 
Volheid heeft bereikt. Het wachten is nu op de opname van de Gemeente. 
 



63 
 

Efeze 4 
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat 
Hij alle dingen vervullen zou. 
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en 
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus; 
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; 
 
 
 
 
                                                                     Amen.  
 

 

 

 

 


