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Efeze 2 
 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
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; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, 
vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die 
nabij waren. 
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
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. 
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Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de 
zonden; 
 
In de grondtekst staat; En u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. De 
vertalers hebben er aan toegevoegd; heeft Hij mede levend gemaakt. Ze waren 
waarschijnlijk bang dat wij anders de draad zouden kwijtraken. De vertalers verwijzen 
hiermee alvast naar vers zes.  
        
Evangelie 
 
Evangelie betekent Blijde Boodschap. De inhoud van het Evangelie is dat de Heere Jezus 
Christus, de gekruisigde, is opgewekt uit de dood en gezet op de Allerhoogste Troon, ver 
Boven alle kracht en macht. Dat is het Evangelie. Het Evangelie gaat niet over de dood aan 
het kruis maar gaat over Zijn Opstanding. Als het Evangelie over het kruis en de dood zou 
gaan, zou het geen Blijde Boodschap heten! In de eerste Korinthebrief hoofdstuk vijftien 
staat eigenlijk het hele Evangelie. En ook daar gaat het maar een paar verzen over de dood. 
De rest van het hoofdstuk gaat over de Opstanding. En natúúrlijk is Hij gestorven voor onze 
zonden maar als Hij niet was opgestaan, heb je niks aan die vergeven zonden. Wat schiet je 
ermee op dat je zonder zonden bent als je niet meer leeft? En dat staat ook bijna letterlijk zo 
in die Korinthebrief. Als Christus niet was opgewekt dan is er geen redding of verlossing en 
heb je geen eeuwig Leven. Dan is het geloof een leeg geloof. Opstanding is nodig voor 
eeuwig Leven. Als je alleen maar gelooft dat Jezus dood is, dan schiet je daar niks mee op. 
Daarmee ben je niet behouden. Het gaat er niet om dat je gelooft dat Hij gekruisigd is. Het 
gaat er om dat Hij weer leeft! Dát zou men geloven.  
 
1 Korinthe 15 
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw 
zonden. 
18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 
 

De dood van Adam 
 
In de Bijbel bestaat er geen onderscheid tussen lichamelijk dood en geestelijk dood. Bij de 
eerste keer dat de dood ter sprake komt in de Bijbel, kunnen we zien wat dood betekent 
vanuit het perspectief van God. Het gaat in Zijn Woord tenslotte niet om ons! In Genesis 
twee wordt door God gezegd dat Adam en Eva niet mogen eten van de boom van kennis van 
goed en kwaad omdat zij anders ‘den dood sterven’. (juiste vertaling; stervende sterven). 
Maar naar menselijke begrippen stierf Adam niet toen hij had gegeten van die boom. Want 
hij leefde daarna nog ruim negenhonderd jaar! Maar voor God was Adam wel degelijk 
gestorven op dat moment. Door deze ongehoorzame, zondige daad van Adam werd hij 
afgesneden van het Leven. Want Adam had zélf de Levenslijn verbroken. Er was geen 
gemeenschap meer tussen God en Adam. De Heere vroeg dan ook aan Adam waar hij was 
gebleven; Adam waar zijt gij? Aangezien de aarde zondig was en Adam uit die zondige aarde 
werd genomen, was Adam 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  maar het gevolg van de erfzonde. Het was onvermijdelijk dat Adam zou gaan 



3 
 

zondigen. Zie ook de studie Efeze één. De natuurlijke, oude mens kán niet anders dan 
zondigen. Wij zijn allemaal nakomelingen van Adam. Wij worden allemaal zondig geboren.  
 
Genesis 3 
23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, 
waaruit hij genomen was. 
24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een 
vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom 
des levens. 
 
Door misdaden en zonden 
 
Dood is definitieve scheiding. Scheiding voor altijd. Leven is gemeenschap en eenheid. Leven 
is deelhebben aan. Leven is communicatie. Dood is geen communicatie maar afgesneden 
zijn. Waarom horen we niks van God? Omdat wij dood zijn voor Hem. We bestaan voor God 
niet meer. Er is een scheiding tussen de Schepper en Zijn Schepping. Er is een scheiding 
tussen Jehova en Zijn Vrouw Israël. Er is een scheiding tussen de Schepper en al Zijn 
schepselen. Wij zijn dood door zonden en misdaden. Er is geen communicatie mogelijk 
tussen God en de mens. Zonde is ongeloof en misdaden is het doel missen, ongehoorzaam, 
niet willen horen dus ook ongeloof. Zonde is alles wat bij de wereld hoort. Vanaf de 
onvermijdelijke val van Adam zijn dus alle mensen dood. Dood door zonden en misdaden.   
 
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. 
 
Jakobus 1 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en 
verlokt wordt. 
15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde 
baart den dood. 
 
Nieuwe Schepping 
 
De Heere Jezus is gestorven aan het kruis en heeft daarmee al onze zonden en misdaden 
weggedragen. Hij is voor de zonden van de hele mensheid gestorven. Mét Hem is de hele 
mensheid gestorven; indien Eén voor allen is gestorven, dan zijn zij allemaal gestorven. Wij 
zijn dus mét Hem gestorven. God heeft Hem, Die geen zonden kende, voor ons tot zondaar 
gemaakt. Maar wat heb je aan vergeving van zonden als je dood bent? Helemaal niks. Maar 
door de Kracht van God stond de Heere Jezus Christus op uit de dood. Door de dood en 
Opstanding van de Heere Jezus Christus, is er nu de mogelijkheid om, in Hem, verzoend te 
worden met God. De Heere Jezus Christus is gestorven om een einde te maken aan de oude 
Schepping en een begin te maken met de nieuwe Schepping. Hij is gestorven om een einde 
te maken aan de Wet en de heerschappij van de dood. Hij heeft door Zijn sterven een einde 
gemaakt aan het Oude Verbond. Met Hem kwam een Nieuw Verbond. Het Nieuwe Verbond 
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der Genade. Daartoe is Hij opgestaan. Hij is in Zijn Opstanding Eersteling geworden van een 
nieuwe Schepping. Eerstgeborene. Wij, gelovigen, zijn met Christus mede levend gemaakt. 
Wij zijn levend gemaakt in Christus. Samen met Hem. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
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. 
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 
Christus wege: laat u met God verzoenen. 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
1 Petrus 2 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een 
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het 
over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden 
afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 
25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener 
uwer zielen. 
 
Mede levend gemaakt 
 
God heeft de Heere Jezus Christus uit de dood opgewekt.  De Heere Jezus Christus stond op 
door de Kracht van God. Hij stond op door het Woord van God. De Heere riep Hem uit de 
dood tot nieuw Leven. De communicatie werd hersteld. God heeft Hem gezet aan Zijn 
Rechterhand en met Eer en Heerlijkheid gekroond. De Blijde Boodschap aan dode mensen is 
dat er een mogelijkheid is tot leven. Dat ook zij opnieuw geboren kunnen worden, in Hem. 
Enkel door geloof in de Christus als Zoon van God. Iedereen die gelooft mag deelnemen aan 
Zijn Opstandingsleven. Mag deelgenoot zijn van Zijn Bloed. Bloed is Leven in de Bijbel. 
 

Romeinen 5 
14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet 
gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is 
Desgenen, Die komen zou. 
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15 Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van 
een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die 
daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 
16 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de 
schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot 
rechtvaardigmaking. 
17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer 
zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, 
in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. 
18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; 
alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot 
rechtvaardigmaking des levens. 
19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld 
zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen 
gesteld worden. 
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
 
Kolossensen 2 
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; 
14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, 
hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, 
hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 
15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar 
tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. 
 
1 korinthe 15 
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 
22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. 
 
Wedergeboorte 
 
Als wij zondaren, mensen die dood zijn voor God, het Evangelie horen en aanvaarden, staan 
ook wij samen met de Heere op uit de dood en ontvangen ook wij dat nieuwe Leven. In 
Hem. Dit kunnen we natuurlijk lezen in het Nieuwe Testament. Maar wedergeboorte, 
Opstanding uit de dood stond ook al op veel plaatsen op een cryptische, verborgen manier in 
het Oude Testament. In het verhaal van de twee zonen, zegt de vader over de verloren zoon; 
mijn zoon was dood en is weer levend. Die zoon was volgens ons niet dood maar de Heere 
had geen communicatie met die zoon. Die zoon was dood voor God. De uitspraak van de 
vader verwijst naar wedergeboorte. Wedergeboorte is herstelde communicatie met God, via 
de Heere Jezus Christus.  
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In het verhaal van Jozef, zegt Israël over zijn zoon; ik dacht dat hij dood was maar hij leeft! 
 
Lukas 15 
24 Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is 
gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn. 
 
Genesis 46 
29 Toen spande Jozef zijn wagen aan, en toog op, zijn vader Israël tegemoet naar Gosen; en 
als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals, en weende lang aan zijn hals. 
30 En Israël zeide tot Jozef: Dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog 
leeft! 
31 Daarna zeide Jozef tot zijn broederen, en tot zijns vaders huis: Ik zal optrekken en Farao 
boodschappen, en tot hem zeggen: Mijn broeders en het huis mijns vaders, die in het land 
Kanaän waren, zijn tot mij gekomen. 
 
Licht in de duisternis 
 
Licht in de duisternis is typologisch ook Opstanding uit de dood. Licht is synoniem aan Leven. 
En Licht is synoniem aan het Woord… Licht is Leven is Woord is de Heere Jezus Christus. Het 
Woord is de Heere Jezus Christus. Woord is communicatie, is gemeenschap, is leven. Het 
Woord van God is het spreken van God en is dus communicatie en communicatie is Leven! 
Als wij het woord van God ontvangen in ons hart, als wij het geloven, dan ontvangen wij 
gemeenschap met God en ontvangen we dus Leven. Door geloof ontvangt men eeuwig 
Leven. Het Levende Woord van God is de Heere Jezus Christus. Waar wij het Woord 
ontvangen, ontvangen wij het Leven van de Heere Jezus Christus en zijn wij deelgenoot van 
Zijn Opstandingleven.  
 
Johannes 1 
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat 
gemaakt is. 
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 
 
Jesaja 60 
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u 
op. 
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de 
HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 
 
Johannes 6 
63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, 
zijn geest en zijn leven. 
64 Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, 
wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou. 
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65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem 
gegeven zij van Mijn Vader. 
66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem. 
67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan? 
68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt 
de woorden des eeuwigen levens. 
 

Openbaring 19 
11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd 
Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. 
12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en 
Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods. 
 

Ongelovigen onder het Oude Verbond 
 
Iemand die onder het Oude Verbond tijdens zijn leven niet tot geloof kwam, is nu nog steeds 
dood. En iedereen die nu, na de Opstanding van de Heere Jezus Christus, niet tot geloof 
komt, is ook nog steeds dood voor God. En al deze dode mensen, deze ongelovigen, zullen 
op de Jongste Dag, voor de grote Witte Troon, veroordeeld en weggedaan worden. 
(Zie ook de studie Rechterstoel en Witte Troon) Degenen die onder het Oude Verbond in het 
Woord van God geloofden zijn nu natuurlijk al lang gestorven. Zij zijn naar menselijke 
normen dood maar naar Bijbelse normen heet dit geen dood maar slaap. Want deze doden 
zullen op grond van hun geloof in het Woord van God opgewekt worden op de Jongste dag. 
Zij verschijnen voor de grote Witte Troon en gaan mee naar de nieuwe Schepping. Abraham 
bijvoorbeeld zal uit de slaap opgewekt worden. Ook Lazarus werd uit de dood opgewekt 
maar de Heere Jezus noemde het ‘slaap’. Want Lazarus was een gelovige en dus stond hij op 
uit de slaap. Typologisch is Lazarus de Heere Jezus Christus. De naam Lazarus is in het 
Hebreeuws Eleazar en betekent; God is Hulp. Eleazar was de zoon van Aäron, hogepriester 
onder het Oude Verbond. Hoe prachtig want de Heere Jezus Christus is Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond! Dus typologisch een verwijzing naar de Heere Jezus Die als Eerste 
opgewekt zou worden uit de dood. Uit Zijn slaap. Zo kennen wij ook de uitdrukking over 
gestorvenen; rust zacht. Dit verwijst naar rusten, naar slapen. Dit geldt echter alleen voor 
gelovigen! Zij rusten, zij slapen. Ongelovigen zijn dood en worden alleen opgewekt om voor 
de grote Witte Troon geoordeeld te worden. Daarna worden zij weggedaan. Zij rusten niet. 
Zij slapen niet. Zij zijn dood.       
  
Johannes 11 
11 Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, 
om hem uit den slaap op te wekken. 
12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. 
13 Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust des 
slaaps. 
14 Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. 
-- 
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39 Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem: 
Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen. 
40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien 
zult? 
41 Zij namen dan den steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts, en 
zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord hebt. 
42 Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit 
gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. 
43 En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lazarus, kom uit! 
44 En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn 
aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem, en laat 
hem heengaan. 
45 Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, hetgeen 
Jezus gedaan had, geloofden in Hem. 
          
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van 
de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
 
Natuurlijke mens 
 
(Paulus bedoelt met u en gij uit vers één, de gelovigen uit de heidenen. En in vers drie staat 
wij voor de gelovigen uit de Joden).  
De natuurlijke mens is dus dood door de misdaden en de zonden. De zonden en misdaden 
zijn de oorzaak van de scheiding van God. Maar gelukkig heeft Hij ons in Christus mede weer 
levend gemaakt. Maar eertijds, vóór onze wedergeboorte wandelden wij niet met God maar 
met de satan. We wandelden eertijds in overeenstemming met de aion (geestelijke macht) 
van deze cosmos (wereld). Namelijk de overste, de koning, der lucht namelijk de geest die nu 
werkt in de ongelovige, natuurlijke mens. Dus hier staat drie keer hetzelfde; eeuw deze 
wereld oftewel overste van de macht der lucht oftewel de geest. Bij alle drie kunnen we 
macht invullen. De natuurlijke mens leeft in overeenstemming met deze wereld, met deze 
aion. Satan bepaalt en bestuurt en heeft de macht. De ongelovige natuurlijke mens leeft dan 
ook naar de beginselen van de duivel. Maar Christus is machtiger dan alle machten, dan alle 
aionen. Christus is daarboven geplaatst. In Openbaring vijftien heeft men het woord aionen 
wegvertaald door het te vervangen door ‘heiligen’. In de eerste Brief van Timotheüs 
hoofdstuk één heeft men aionen vertaald met eeuwen. Daar lijkt het nu net alsof De Heere 
Koning is over alle tijdperken maar er staat in feite dat Hij Koning is boven alle overheid en 
macht, boven alle aionen. Ongehoorzaamheid is niet willen horen oftewel ongeloof. Satan 
regeert de kinderen der ongehoorzaamheid. De natuurlijke, ongelovige mens wordt 
geregeerd door Satan.  
 
Openbaring 15 
3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, 
zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en 
waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen aionen= koningen! 
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1 Timotheüs 1  
17 Den Koning nu der eeuwen, = aionen (niet tijdperken maar boven alle overheid en macht) 
den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
Dus gij, gelovigen die eertijds heidenen waart, wandelden in ongerechtigheid, doende de wil 
van uw vleselijke gedachten en begeerten. Dit was naar de eeuw dezer wereld en dus in 
overeenstemming met de overste van de macht der lucht.        
 
Eertijds is voorbij 
 
Maar door wedergeboorte zijn wij nu al geplaatst in de toekomende eeuw. De toekomende 
aion. En die wordt bestuurd door de Heere Jezus Christus. Wij zijn getrokken uit de 
tegenwoordige boze eeuw waarin de boze regeert. Wij zijn geplaatst in de toekomende 
eeuw, de nieuwe Schepping. In de praktijk regeert satan nog steeds de wereld. De Heere 
formeert op dit moment Zijn Gemeente. Hij maakt van Zijn Lichaam Die ene volkomen Man. 
Hij bereidt zich voor op Zijn praktische regering, straks bij Zijn Wederkomst. Tot die tijd heeft 
de satan hier de macht. God gedoogt hem. Christus heeft de allerhoogste Positie maar 
regeert (nog) niet. Voordat Hij zal regeren verzamelt hij eerst Zijn regering. Zijn Gemeente. 
Zijn Volksvergadering. De duivel heeft een ontzettende hekel aan alle gelovigen want hij 
weet dat zijn heerschappij straks stopt. Straks worden we ook praktisch geregeerd door de 
Heere. Onze oude zondige mens leeft nog hier. Satan heerst over de begeerlijkheden en 
gedachten van die oude mens. Wie geeft de ingevingen? Waar komt inspiratie vandaan? 
Door wie of wat worden wij begeesterd? We moeten nagaan wáár het vandaan komt? We 
hebben de Wapenuitrusting van God nodig om weerstand te bieden aan de verzoekingen 
van het kwaad.  
 
Efeze 6 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
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Vleselijke begeerlijkheden 
 
Vleselijke begeerlijkheden zijn verlangens en gedachten van de oude mens. De oude mens is 
gericht op zichzelf en de wereld. De wereld wordt geregeerd door satan. Het vlees en zijn 
denken staan dus onder invloed van satan Die twee zijn geen mooie combinatie. Satan werkt 
via het vlees. Kijk maar naar de Heere Jezus in de woestijn. Hij werd verzocht door de duivel 
vanwege honger. Het vlees begeerde eten. En de duivel hield het Hem voor…Wij hebben 
geen strijd tegen vlees en bloed maar tegen de boze geestelijke machten. Satan werkt via 
het vlees want het vlees is ontvankelijk. Begeerten in de mens vinden zijn oorsprong in 
satan. Gelukkig hebben wij nieuw Leven ontvangen. Gelukkig hebben wij een andere Geest 
ontvangen. Wij hebben niet meer de leugen maar de Waarheid. Onze wandel zou een 
openbaring van Zijn Leven in ons zijn. Wij zouden ons lichaam en denken dagelijks laten 
vernieuwen door Hem. En Zijn leven zou zichtbaar worden in ons. Hij moet wassen, dus 
groeien en wij, onze oude mens, ons ego, minder worden. 

 

Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
2 Korinthe 4 
16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo 
wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 
 
Kolossensen 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. 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. 
5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke 
beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. 
6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; 
7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. 
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, 
vuil spreken uit uwen mond. 
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
Johannes 3 
30 Hij moet wassen, maar ik minder worden. 
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Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, 
gelijk ook de anderen 
 
Paulus zegt dat ook wij voor onze wedergeboorte net zo goed onder de macht van satan 
stonden. Paulus doelt hier op de gelovigen uit de Joden. Gelijk ook de anderen; idem dito als 
de wedergeborenen uit de heidenen. Paulus zegt hiermee dat de positie van elk natuurlijk 
mens dezelfde is. Van zowel Jood als heiden. De Joden mogen dan de Wet hebben gehad 
maar zij deden de Wet niet. Ook zij wandelden gewoon naar de wil en naar de verlangens 
van het vlees. Sterker nog, door de Wet worden de wil en de verlangens juist meer 
geactiveerd. Paulus zegt; door de Wet waren wij Joden bovenmatig zondigende. Wij waren, 
net als de heidenen, van nature kinderen des toorns. De natuurlijke, ongelovige mens valt 
onder de toorn van God. Alleen de nieuwe mens in Christus, alleen degene die mede met 
Hem is opgestaan, kan tot God naderen. Via de Middelaar de Heere Jezus Christus. 
 
Romeinen 7 
5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet 
zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. 
6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij 
gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der 
letter. 
-- 
13 Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood 
geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den 
dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod. 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
 
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; 
 
Niet later maar nu 
 
Wij hebben gewandeld naar de tegenwoordige boze eeuw, wij waren dood. Maar nu zijn wij 
levend gemaakt. Wij zijn geplaatst in Christus in de nieuwe Schepping. Nu zouden wij 
wandelen overeenkomstig de toekomende eeuw. Wij zouden wandelen met de Heere in 
plaats van de satan. Vanaf vers twee werkt Paulus naar vers tien. Vers tien is de climax. Daar 
staat dat we geschapen zijn in Christus tot goede Werken. Werken voor en door de Heere. 
Reeds hier en nu. Het komt erop neer dat we niet alleen voor eeuwig behouden zijn maar 
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dat we nu al levend zijn voor God. Het gaat niet om straks in de toekomst. Het gaat om nu. 
Wij leven nu al dit Opstandingsleven. Wij hebben nu al deel aan de toekomende eeuw. De 
nieuwe Schepping. Natúúrlijk zijn we behouden en hebben we nieuw leven maar Paulus legt 
uit dat wij nu al levend zijn en alleen zouden wandelen met God. Vanaf onze wedergeboorte 
zouden wij Zijn Leven leven door dienstbaar te zijn aan de Heere Jezus Christus. 
 
Hij heeft ons met Christus levend gemaakt  
 
Romeinen 5 
6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 
7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal 
mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 
8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 
zondaars waren. 
9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden 
worden van den toorn. 
10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel 
meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 
11 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door 
Welken wij nu de verzoening gekregen hebben. 
 
God houdt van Zijn Schepping. Hij heeft ons zelfs lief gehad toen wij nog dood waren. Toen 
wij nog zondaars en krachteloos waren. God heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons levend 
gemaakt met Christus. God heeft de Heere Jezus ruim tweeduizend jaar geleden uit de dood 
opgewekt. Hij heeft Hem als de Christus Verhoogd en Verheerlijkt en Hij zit nu aan de 
Rechterhand van de Vader. Op het moment dat wij tot geloof komen ontvangen wij ook dat 
leven van Christus wat toen tot stand is gekomen. Wij krijgen dan direct  deel aan Zijn 
Opstandingsleven. Dit is eeuwig leven. We hebben dit leven niet ontvangen ter wille van 
onszelf maar het is in de eerste plaats het Leven van Christus in ons. Het belangrijkste is dat 
Hij in ons leeft. Paulus zegt; ik ben gestorven doch ik leef niet meer maar Christus leeft in 
mij.  
 
Galaten 2 
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en 
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 
 
Alles uit Genade 
 
Uit genade zijn wij zalig geworden. God heeft dit allemaal tot stand gebracht. Daar hebben 
wij niks voor hoeven doen. Wij zijn mede levend gemaakt en mede opgewekt en mede in de 
Hemel gezet. Paulus legt er flink de nadruk op. Hij wil dat wij begrijpen dat wij hebben 
deelgekregen aan het Leven van Christus. Hij wil dat wij weten wat de Roeping van de Heere 
Jezus Christus is en dat wij weten wat voor Rijkdom Zijn Erfdeel is. Hij wil dat wij weten hoe 
groot Zijn Kracht is aan ons gelovigen. Als we de Positie van de Heere weten, weten wij ook 
onze eigen positie in Hem. Wij nemen namelijk deel aan Zijn Rijkdom en Zijn Kracht.  
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Efeze 1 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
 
Wij zijn Hemelse wezens 
 
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; 
 
Wij hebben nu het Leven van Christus ontvangen dus onze doelstellingen zouden nu 
hetzelfde zijn als die van Hem! Niet straks maar hier en nu. Want wij zijn Eén Plant met Hem 
geworden in kruisiging, dood en Opstanding.  Maar, zegt Paulus, wij zijn ook één Plant 
geworden met Zijn Hemelvaart. Wij zijn niet alleen met Hem opgewekt maar wij zijn ook met 
Hem in de Hemel gezet. Wij zijn Hemelburgers geworden. Onze wandel is in de Hemel.  
Deze plek is niet heel ver en hoog...de Hemel strekt zich uit tot de aardkorst. Wij maken in 
Hem deel uit van de onzienlijke wereld. Christus woont in ons; in onze harten, in de hemel in 
onze levens; in alle drie ! Het gaat om de onzienlijke wereld. In die onzienlijke wereld is de 
natuurlijke mens dood voor God. De natuurlijke mens hoort bij de oude Schepping en maakt 
geen deel uit van de onzienlijke wereld. Wij zien die onzienlijke wereld nog niet maar maken  
wel deel uit van de Hemelse dingen. Wij zijn Hemelse mensen. Paulus zegt; de eerste mens is 
uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. Wij zijn mede met Hem in de 
Hemel gezet. Eens worden wij verlost van dit lichaam maar voor God is onze oude mens al 
weggedaan. 
 
Filippenzen 3 
17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij 
ons tot een voorbeeld hebt. 
18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende 
zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 
19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun 
schande, dewelken aardse dingen bedenken. 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
 
1 Korinthe 15 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
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Uitzondering 
 
Wij waren zondaren en moesten verlost worden maar daarvoor hoefden we toch niet in de 
Hemel gezet te worden? Straks komt er toch een nieuwe aarde waaraan wij deel hadden 
kunnen hebben? Nee, in principe hoefden we voor onze verlossing niet in de Hemel gezet te 
worden. Maar wij zijn een uitzondering en zitten in een uitzonderlijke situatie. Wij zijn 
namelijk de eersten die wedergeboren zijn ná de Opstanding. Wij zijn een Gemeente van 
eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent, al het eerstgeborene, was onder het Oude 
Verbond voor de Heere. Vandaar dat de Gemeente, het eerstgeboren volk, in de Hemel 
gezet is. Een Hemelse positie in Christus. Wij zijn eerstgeborenen van de nieuwe Schepping 
en dus bestemd voor God in de Hemel. Dat is trouwens ook de reden waarom Maria de 
opgestane Christus niet mocht aanraken; Hij was de Eerstgeborene van de nieuwe Schepping 
en moest eerst naar de Vader.  
 
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. 
 
Johannes 20 
16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is 
gezegd, Meester. 
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; 
maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot 
Mijn God en uw God. 
 
Heersen vanuit de Hemels positie 
 
Onze positie in de Hemel in Christus onderscheidt ons van alle andere gelovige mensen. 
Alleen de gelovigen ná de Opstanding van de Heere, tot aan Zijn Wederkomst, worden uit 
deze boze tegenwoordige eeuw getrokken en in de toekomende eeuw geplaatst. De Hemel 
is geen hiernamaals. Er komt uiteindelijk een nieuwe aarde en dáár zal de gelovige mens 
uiteindelijk gaan wonen. Maar wij niet. Als enigen. Wij blijven een Hemels volk. Wij zijn Zijn 
Lichaam. Wij zijn eerstelingen in de Hemel opgeschreven. Wij zijn een Hemels Jeruzalem. De 
Heerlijkheid van onze Erfenis is dat wij straks vanuit de Hemel delen in de Heerschappij over 
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de aarde. In Christus. Ook zouden wij in Hem de wereld oordelen en zorgdragen dat dat 
oordeel ook uitgevoerd wordt. Wij zouden heersen met Hem en dat onderscheidt ons van 
alle andere gelovigen. 
 
Openbaring 5 
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen 
(typologisch de Gemeente) voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, 
zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. 
9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen 
te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, 
en taal, en volk, en natie; 
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als 
koningen heersen op de aarde. 
11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de 
ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; 
(typologisch de Gemeente; zie ook studie Openbaring) 
 
2 Timotheüs 2 
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 
Hem leven; 
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij 
zal ons ook verloochenen; 
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 
 
1 Korinthe 6 
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld 
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven 
aangaan? 
 
En heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus 
 

De Bijbel leert ons dat de Hemel de Woonplaats is van God. En dat de aarde ter bewoning is 
van de mens. Dit geldt al vanaf Adam en gaat door tot aan de Jongste Dag. Ná de Jongste 
Dag zijn er nieuwe Hemelen en een nieuwe aarde. En ook op die nieuwe aarde zullen 
opnieuw mensen wonen. En wij, die nu in Christus zijn en de eerstelingen zijn van de nieuwe 
Schepping, zouden met die nieuwe aarde als woonplaats ook zeer tevreden zijn geweest. 
Maar in de Efezebrief wordt voor het eerst gezegd dat wij niet de aarde tot woning hebben 
maar dat wij mede met Hem in de Hemel gezet zijn. In het Oude Testament is er nooit 
expliciet over gesproken, dat mensen naar de Hemel zouden gaan. Wél in bedekte termen. 
De vraag blijft toch; waarom zet de Heere ons eigenlijk in de Hemel? Welke bedoeling steekt 
daarachter? Waarom geeft de Heere de gelovigen in deze Bedeling een veel hogere positie 
dan de gelovigen uit alle andere Bedelingen? Het antwoord vinden we in het volgende vers.    
 
Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de 
eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
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2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont.(alle ongerechtigheid, alle ongeloof, is verdwenen) 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
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. 
 
Wij worden met Hem geopenbaard 
 
In de Romeinenbrief staat dat wij met Hem zijn gestorven, begraven en opgestaan. In de 
Efezebrief staat dat wij met Hem in de Hemel zijn gezet. En in de Kolossensenbrief staat dat 
wij met Hem geopenbaard zullen worden. Wij zijn het Lichaam van Christus, wij zijn het 
Lichaam van de Bruidegom van de bruid Israël. Wij hebben nu al deel aan Christus en ook in 
de toekomst. 
 
Kolossensen 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. 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
-- 
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft; 
 
Demonstratie 
 
Efeze3 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 
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Waarom heeft God ons mede opgewekt en mede in de Hemel gezet? Omdat het Zijn Plan is, 
Zijn Doel is, om via de Gemeente Zijn enorme grote Genade te laten zien aan anderen. In de 
toekomende eeuwen staat er. Voor eeuwig dus. God wil ons gebruiken om Zijn Genade te 
betonen aan anderen. Want het gaat om Hem en niet om ons. Wij nemen tenslotte deel aan 
Zijn Leven. Ons heeft Hij allang Zijn Genade betoont. Als het goed is, leven wij al uit Zijn 
Genade. Wij waren zondaren en zijn verzoend met Hem. Alleen door geloof. Dat is genade; 
daar hebben wij geen werk voor hoeven doen. In Efeze drie staat dat Hij nu al Zijn 
veelkleurige Wijsheid laat zien aan de overheden en machten in de Hemel. Want degenen 
die op de aarde zijn, kunnen Zijn Genade en Wijsheid niet zien. Maar de onzienlijke wereld 
wél. In Efeze drie staat dat Hij nu al Zijn veelkleurige Wijsheid laat zien aan de overheden en 
machten in de Hemel. Het resultaat van de Geest van Christus in ons is voor ons niet te zien 
in deze zienlijke wereld maar wél in de onzienlijke wereld. Zichtbaar voor de Heere en Zijn 
engelen en ook zichtbaar voor satan en zijn engelen. De strijd die wij voeren is immers een 
strijd tegen onzienlijke boosheden. Zijn Heerlijkheid in ons, Die nu nog niet zichtbaar is voor 
ons, zal geopenbaard worden voor de Rechterstoel. 
 
Efeze 6 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
 
1 Johannes 3 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is.  

 
Eerherstel 

 
Wij zijn niet op grond van eigen verdienste door God in de Hemel gezet. Maar wij zijn in de 
Hemel gezet zodat God de Uitnemende Rijkdom Zijner Genade, door de Goedertierenheid 
over ons in Christus Jezus, zou betonen in de toekomende eeuwen. God heeft de Gemeente,  
als eerste en enige volk nu al in de Hemel gezet om daar nu en stráks iets mee te kunnen 
demonstreren. In de hele Heilshistorie, in Zijn hele Raadsbesluit, Zijn Plan met de wereld, 
gaat het niet op de eerste plaats om de verlossing van de mensheid en de vergeving van 
zonden. Hoewel dit natuurlijk belangrijke zaken voor de mensheid zijn. Het gaat de Heere 
om de eerste plaats om Zijn Eigen eerherstel. Al vanaf het allereerste begin, al in de eerste 
Schepping, werd er getwijfeld aan het Woord van God. Is het wel waar wat God gezegd 
heeft?  
 
Bewijs 
 
2 Korinthe 1 
18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen. 
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door 
mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
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Aan het einde van de Heilshistorie zal blijken dat God werkelijk Waarheid is en dat Hij Trouw 
is aan Zijn Eigen Woord. Dat Hij Trouw is aan al hetgeen Hij gezegd en beloofd heeft. En dat 
God ook bewezen en gedemonstreerd heeft dat Hij werkelijk Liefde is. En dat Hij werkelijk 
een Rechtvaardig God is door via de dood van de Heere Jezus de zonden te veroordelen aan 
het kruishout. Hij heeft gedemonstreerd via de Opstanding van de Heere Jezus Christus dat 
iedereen die in Hem gelooft, ook met Hem zal worden opgewekt in een nieuwe Schepping. 
Omdat men volkomen vergeving van zonden heeft ontvangen. En dat de scheiding, de dood, 
die er tussen God en die mens was, helemaal teniet is gedaan door de Liefde van God. En dit 
alles uit Zijn Genade. Zonder enig goed werk van onze kant. Genade kent geen enkele 
verplichting, anders is het geen Genade meer. Wij als Gemeente zijn nu al het levende bewijs 
van Zijn Woord en Liefde en Trouw en Rechtvaardigheid en Genade en Wijsheid; zijn hele 
Wezen en Werk zal niemand ooit nog in twijfel kunnen trekken.  
        
1 Petrus 2 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden 
afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 
25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener 
uwer zielen. 
        
De Gemeente is als collectief door God geroepen om nu de Wijsheid van God bekend te 
maken aan de overheden en de machten in de Hemel. Niet op aarde want daar kan men 
geen geestelijke zaken waarnemen.  In de toekomende eeuwen laat Hij via de Gemeente aan 
iedereen de enorme Rijkdom van Zijn Genade zien. Er staat niet dat de Gemeente hier op 
aarde iets moet demonstreren of verkondigen of voor elkaar krijgen. Er staat heel duidelijk 
dat Hij Zijn Rijkdom aan Genade zal laten zien. Er staat niet dat wij daarin een aktieve rol 
zouden hebben. Wij hoeven alleen maar uit die Genade te leven. 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
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; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 
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Want uit Genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, dat gij zalig 
geworden bent maar het is Gods gave dat gij zalig geworden bent. Het is niet uit de werken 
dat gij zalig geworden bent, opdat niemand roeme.  
Dit staat er, hoewel veel mensen de zin tóch anders interpreteren. Maar dat geloof een gave 
zou zijn is stompzinnig en onlogisch. Geloven moeten we echt zélf doen. Het is de keuze die 
wij zelf moeten maken. Geloven is het enige wat we hoeven te doen om zalig te worden.  
Oftewel; om eeuwig Leven te verkrijgen. 
 
Genade 
 
Want uit Genade en door geloof, zijn wij zalig geworden. Deze zin slaat terug op vers zeven. 
Uit Genade hebben wij eeuwig Leven ontvangen. Zijn Opstandingsleven. Daar hebben wij 
deel aan gekregen. Daar hebben we niets voor hoeven doen, daar hebben we niet voor 
hoeven werken. Het is verkregen van God. Dus hoeven we ons ook nergens op te beroemen. 
Geloof is geen verdienste. Wij hoeven alleen maar te zeggen; als de Heere het zegt, is het zo. 
Punt. Tegenspreken of een weerwoord hebben, is ongeloof. Maar jezelf aan Zijn Woord 
onderwerpen en de Heere op de eerste plaats zetten, is moeilijk voor onze oude mens. 
Paulus benadrukt in drie verzen achter elkaar dat het Genade is dat wij samen met Christus 
opgewekt en in de Hemel gezet zijn. Hij wijst nadrukkelijk op onze passiviteit daarin. Wij 
hoefden er niks voor te doen. Sommige mensen zeggen dat ze het moeilijk vinden om te 
geloven maar geloven is niet moeilijk. Het stelt niks voor want het is eigenlijk niks! Je hoeft 
niks te doen om te geloven. Je hoeft er zéker niet bij na te denken. Liever niet, want als een 
zondaar, de natuurlijke mens, gaat nadenken komen er enkel zondige gedachten tégen de 
Heere! Wij zouden onszelf open en ontvankelijk opstellen voor Zijn Zaad, het Woord. 
Geloven is een keuze. Je gelooft iets of je gelooft het niet.  
 
Zonder de werken 
 
Werken en geloven zijn tegenstellingen. Geloven wil zeggen niet werken maar passief iets 
ontvangen. Met het ontvangen van het Woord van God, krijgen wij eeuwig leven. Woord is 
Licht is Leven. Geloven is ontvankelijkheid; wij zouden open staan voor Zijn Woord.  
 
Romeinen 4 
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend 
tot rechtvaardigheid. 
4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. 
5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, 
wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 
6 Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder 
werken; 
7 Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt 
zijn; 
8 Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent. 
 
Als wij zalig zijn geworden kunnen wij een toonbeeld zijn van Zijn Genade. We zijn geroepen 
om Zijn Genade te demonstreren. Door onze wedergeboorte kunnen wij Hem dienen. Dit 
kan alleen als wij in de praktijk van ons leven ook uit die Genade leven. Als wij niet uit 
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Genade en uit geloof leven maar onder de Wet leven of uit de beginselen van de wereld, zijn 
wij onbekwaam om de Heere te kunnen dienen. Want we zouden de Heere dienen onder 
het Nieuwe Verbond der Genade en niet onder het Oude Verbond der Wet. Onder de Wet 
kunnen wij de Heere niet dienen. Wij zijn namelijk dienaren van het Nieuwe Verbond. 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
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; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 
 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
Nieuw schepsel om Hem te dienen 
 
Vers één en twee beschrijven de natuurlijke mens.  
Vers tien beschrijft de wedergeboren mens. 
 
Psalm 103 
13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die 
Hem vrezen. 
14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. 
15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. 
16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. 
17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over 
degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; 
 
God heeft zowel de oude, als de nieuwe mens in Christus geschapen. Wij zijn Zijn Maaksel. 
Wij zijn het Werk Zijner Handen. Het eerste maaksel, het oude leven, de oude mens uit de 
oude Schepping kan de Heere niet dienen. Vanwege de erfzonden. De zonden en misdaden 
verhinderen de communicatie tussen God en de natuurlijke mens. De oude, natuurlijke mens 
is dood voor God. Daarom heeft God ons, geschapen in Christus; mede levend gemaakt met 
Christus. En waartoe heeft Hij ons levend gemaakt? Oftewel; waarom zijn wij 
wedergeboren? Tot goede Werken! Tot betekent vanwege. God heeft een nieuwe Schepping 
uit de oude Schepping gemaakt. God heeft de oude mens gebruikt om een nieuwe mens te 
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maken. Wij zijn Zijn Maaksel. Oud en nieuw. Doordat wij met Christus zijn gestorven, 
begraven en weer opgewekt, hebben wij deel aan Zijn Opstandingsleven. In Hem zijn wij 
eerstelingen van de nieuwe Schepping. Geschapen in Christus Jezus tot goede Werken. 
Nieuwe schepselen geschapen om de Heere te kunnen dienen. We waren eertijds geschapen 
tot oude schepselen in Adam maar zijn nu nieuwe schepselen in Christus Jezus. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
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 nieuwgeworden. 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 
Goede werken 
 
Er zijn goede Werken en er zijn dode werken. Oftewel vruchtbare werken en dode werken. 
Dode werken zijn werken die ten behoeve zijn van de oude Schepping en die oude 
Schepping is nu eenmaal dood. Dode werken zijn werken ten behoeve van de oude 
Schepping en de oude mens. Dode werken zijn werken van en voor de wereld. Dode werken 
zijn ook de werken der Wet. Dode werken leveren alleen wat op voor de oude Schepping. 
Deze werken zijn dus niet blijvend en dus zijn dit nutteloze werken! Ze leveren voor niemand 
wat op. Want waarom zou je werken doen waar je maar heel even plezier van kan hebben? 
Tegenover dode werken staan de Vruchtbare werken, de goede werken. Dit zijn werken die 
eeuwigheidswaarde hebben. Dit zijn werken ten behoeve van de nieuwe Schepping. Goede 
werken zijn werken die de Heere in en door ons wil bewerken. Vruchtbare werken brengen 
vrucht voort. Vrucht van de Geest. Met blijvend resultaat. Werken door de Heere 
voorbereid, zijn werken die Hij voor ons legt. Goede Werken zijn werken ter Verheerlijking 
van de Vader. Het is de bedoeling  dat wij deze werken zonder tegenspreken, zonder 
murmeren, zouden laten uitvoeren, door en via en in ons. Zijn Werk. Niet ons werk. 
 
Wedergeboorte is geen doel maar een middel 
 
Wij hoeven geen werken te doen. God heeft Zélf die goede Werken voorbereid. Wij hoeven 
alleen maar te wandelen in gemeenschap met de Heere. Hij heeft een Plan en Hij geeft de 
richting aan. Hij werkt in en door ons met Zijn Geest. Wij zijn niet wedergeboren door de 
werken die wij doen of gedaan hebben. Wij zijn geen nieuw maaksel doordat we zo hard 
hebben gewerkt. Nee, het is juist andersom; vanaf het moment dat men zalig is, kan men die 
goede Werken doen. Kan men zich laten leiden door de Geest. Goede werken zijn de 
Werken die de Heere voorbereid heeft, die Hij voor ons neerlegt. En natuurlijk doen wij wel 
wat maar  dat zou zijn het Werk van Christus in ons. Wij hebben nieuw Leven ontvangen om 
God te dienen. Wedergeboorte is niet een doel maar is het middel. Sinds wij dat nieuwe 
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Leven hebben, zouden wij hem dienen. Een bijdrage leveren in Zijn Werk. God doet een 
Werk en wil dat wij Hem daarin dienen. Daarom heeft hij ons bekwaam gemaakt om Hem te 
kunnen dienen. De oude mens kon Hem niet dienen. Wij waren oude Schepping en dood 
voor God. Nu kunnen onze zondige lichamen Hem tóch dienen. Wij zijn immers nieuwe 
Schepping en levend in Christus. De Heere wil als eerste alles in de Hemel aan Zich 
onderwerpen. Zijn Heerlijkheid wordt bekend gemaakt in de Hemel. Wij zouden daaraan 
meehelpen. Wij zouden wandelen in deze goede Werken. Als je God wilt dienen, wijst Hij je 
de Weg in wat je zou doen. Er zijn verschillende gaven. Een gave is een Werk dat de Heere 
met Zijn Geest door jou wil bewerken. Het is een gegeven Werk, een gave. Gaven zijn de 
goede Werken die God bij ons neerlegt als wij onze dienst aanbieden. Het willen en werken 
om Hem te dienen legt de Heere dan in je hart. Het is onze taak dit niet tegen te werken. 
Dienen blijft een keuze. Het gaat bij deze gaven helemaal niet om bepaalde talenten van 
onszelf. Het draait niet om ons! Gaven zijn de goede Werken door God voorbereid en die Hij 
bij ons neerlegt. 
 
 Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 
 

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. 
3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs 
zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God 
een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. 
4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking 
hebben; 
5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 
6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, 
7 Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, 
in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; 
8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, 
in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid. 
 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
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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; 
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het 
bloed van Christus. 
 
Israël uitverkoren 
 
Daarom gedenkt staat in vers elf. Waarom? Gedenkt dat wij eerst heidenen waren en nu 
deel hebben gekregen aan de Zegeningen die oorspronkelijk aan Israël beloofd waren. Wij, 
niet Joden, zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Samen met de gelovigen uit 
de Joden. Eigenlijk was Israël geschapen tot goede Werken. Aan de oorspronkelijke roeping 
van Israël hebben wij nu deel gekregen. Israël was een uitverkoren Volk. Met welk doel 
waren zij uitverkozen want er is toch geen aanneming des persoons bij God? God selecteert 
toch de mensen alleen op geloof en onderwerping aan Zijn Woord? Dat klopt want Abraham 
en Noach waren bijvoorbeeld allebei heidenen. Maar Israël is door God aangesteld als de 
eerstgeborene zoon. Als het Volk zich aan Gods Woord zou onderwerpen dan zou zij een 
priesterlijk koninkrijk zijn. Op grond van het eerstgeboorterecht zouden zij de functie van 
koningen en priesters krijgen. De roeping van het gelovig Israël was om koningen en priester 
te zijn. Om met Hem te heersen en om Gods Woord bekend te maken aan alle volkeren  
(heidenen). De priesterlijke functie houdt in dat men dienstbaar aan God zou zijn en Zijn 
Woord bekend zou maken. Tevens zou zij koning zijn over de volkeren.  
 
Exodus 4 
21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, 
dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart 
verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. 
22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. 
23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd 
hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden! 
 
Exodus 19 
4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der 
arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 
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5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij 
tot de kinderen Israëls spreken zult. 
7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze 
woorden, die de HEERE hem geboden had. 
8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen 
wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. 
 
Romeinen 2 
10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en 
ook den Griek.(heiden) 
11 Want er is geen aanneming des persoons bij God. 
 
Israël is momenteel geen volk van God 
 
Maar Israël wilde Hem niet als Koning en Zoon van God. Zij heeft de Heere Jezus Christus 
verworpen en gedood.  Vanaf toen was zij als volk niet langer priester en koning. Haar is de 
priesterlijke functie afgenomen. Zij is niet meer het volk van God. Zij is geen strijder meer 
van God. Haar naam is niet meer Israël maar Joodse volk. Het Joodse volk is ongelovig 
aangezien zij de Heere Jezus Christus niet erkent als de opgestane Zoon van God. Het 
heersen met God is uitgesteld tot ná de zeventigste Jaarweek. Ná het oordeel over Israël. Ná 
de zeventigste Jaarweek, bij de Wederkomst van de Heere, zal het Koninkrijk der Hemelen 
uitbreiden tot een aards Israëlitisch Koninkrijk. Het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere 
Jezus Christus. Dan zal een gelovig overblijfsel van het volk Israël delen in de Heerschappij 
met de Koning der koningen. Zij zal dan (uit)eindelijk de taak uitvoeren die zij eerder niet 
wilde uitvoeren. Zie hiervoor ook de studie zeventigste Jaarweek van Daniël. 
 

Israël      =  larvy  =   Strijder Gods; Heersen met God; Het Recht Gods 

                                    =   Uitbeelding van geloof; Jacob is Israël geworden 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb 
Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet 
(onderwijs) uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
 
Van plaats geruild 
 
Handelingen 28 
25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, 
namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, 
26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins 
verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, 
en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 
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28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen 
horen.(geloven) 
 
De Gemeente heeft nu de plaats van Israël ingenomen. Nu hebben de heidenen deel 
gekregen aan de Zegeningen van Israël. De Gemeente is nu het Israël van God. Want het 
maakt God niet uit of je besneden of onbesneden bent. Het gaat erom of je bent 
wedergeboren. Of je een nieuw schepsel bent in Christus. Nu staat de Gemeente in de 
positie van priesterlijk volk. Nu is de Gemeente getuige van Gods Woord. Nu zou de 
Gemeente het Woord bekend maken aan de volkeren. Inclusief aan Israël. Wij zijn de enigen 
die ons hebben onderworpen aan Zijn Woord. De Gemeente is een geestelijke Tempel 
waarin priesters wonen. Wij gelovige heidenen zijn samen met gelovige Joden een heilige 
Tempel om God te dienen. Timotheüs zegt dat de Gemeente het Huis van God is. Dat de 
Gemeente een pilaar is die de Waarheid, Zijn Woord, moet hooghouden. 
 
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. 
 
1 Timotheüs 3 
15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, 
hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. 
16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in 
het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de 
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel. 
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 
barmhartigheid, en (namelijk) over het Israël Gods. 
 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het 
bloed van Christus. 
 
Bedenk daarom dat u in de ogen van de Joden onbesneden heidenen was. U werd voorhuid 
genoemd door de Joden, zij waren degenen die met mensenhanden waren besneden. 
Bedenk dat u vroeger niet was verbonden met Christus, niet wedergeboren was, en geen 
deel had aan het burgerschap van Israël en geen deelnam aan de Verbonden en Beloften 
tussen God en Israël. De Christus zou voortkomen uit Israël. Heidenen waren daar vreemd 
van. Bedenk dat er voor u, zonder God, geen toekomstverwachting was in de wereld. Want 
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de Beloften en Zegeningen waren voor Israël, God was een God van Israël. Maar nu bent u, 
die eerst ver weg was van het burgerschap van Israël, dichtbij gekomen. U neemt nu, in 
Christus, ook deel aan dit burgerschap van Israël. U bent nu, samen met de gelovigen uit 
Israël, het Israël van God. Wij hebben deel gekregen aan de roeping van Israël. Deel 
gekregen aan het burgerschap van Israël. De rechten en plichten die aan Israël gegeven 
waren, zijn bij ons terecht gekomen. Nabij geworden door het Bloed van Christus is het leven 
van Christus. Bloed is in de Bijbel een type van leven. Wij hebben het Leven van Christus 
ontvangen. Zijn Bloed reinigt ons van elke zonde. Dat is het Bloed van de Hogepriester. Zijn 
Bloed reinigt en voedt ons, Zijn Lichaam. Christus is de Gezalfde, Jezus werd de Christus in 
Zijn Opstanding.  
 
Romeinen 3 
20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want 
door de wet is de kennis der zonde. 
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
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 de heerlijkheid Gods; 
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is; 
25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een 
betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn 
onder de verdraagzaamheid Gods; 
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 
rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 
27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de 
wet des geloofs. 
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken 
der wet. 
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen; 
30 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de 
voorhuid door het geloof. 
31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet. 
 
Romeinen 9 
4 Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de 
verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; 
5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God 
boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. 
6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, 
die uit Israël zijn. 
7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad 
genoemd worden. 
8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis 
worden voor het zaad gerekend. 
-- 
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24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de 
heidenen. 
25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die 
niet bemind was, Mijn beminde. 
26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar 
zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. 
27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, 
zo zal het overblijfsel behouden worden. 
28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een 
afgesneden zaak doen op de aarde. 
29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had 
overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest. 
30 Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de 
rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. 
31 Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet 
gekomen. 
32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want 
zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; 
33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; 
en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
 
Kolossensen 2 
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 
11 In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de 
uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 
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; 
14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, 
hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, 
hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
 
Besnijdenis 
 
De besnijdenis is een uiterlijk teken van dood en Opstanding, van wedergeboorte dus. 
Typologisch wordt het oude leven, het vlees, weggenomen en het nieuwe leven wordt 
zichtbaar. Je kunt deel krijgen aan wedergeboorte door besnijdenis van je hart. Besnijdenis 
van het hart is geloven in de Heere Jezus Christus. Wij heidenen waren niet besneden door 
mensenhanden. En ook de Joden hadden door geloof eigenlijk hun harten moeten besnijden. 
Ze hadden moeten geloven in plaats van alleen het uiterlijke besnijden met mensenhanden. 
Je bent geen Israëliet alleen door de besnijdenis. Iedereen die gelooft is een Israëliet. 
Iedereen die besneden van hart is. Israëliet zijn heeft niets met iets uiterlijks te maken, 
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besneden of onbesneden. Israëliet ben je van binnen...als je hart besneden is. Een 
geestelijke besnijdenis, want de letter doodt maar de Geest maakt levend. De letter is de 
Wet.  
 
Deuteronomium 30 
5 En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en 
gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw 
vaderen. 
6 En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw 
God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. 
 
Romeinen 2 
28 Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in 
het openbaar in het vlees is; 
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den 
geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. 
 
Romeinen 9 
6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, 
die uit Israël zijn. 
7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad 
genoemd worden. 
8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis 
worden voor het zaad gerekend. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel.  
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 
barmhartigheid, en over het Israël Gods. 
 
2 Korinthe 3 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet 
der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
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14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
 
De muur is afgebroken 
 
Christus is onze Vrede. Niet straks maar nú. In de Bijbel is vrede niet alleen een gebrek aan 
oorlog maar in de Bijbel is vrede éénmaking, éénwording oftewel samenvoeging. Gelovigen 
uit de heidenen en gelovigen uit de Joden, deze twee, zijn samen één geworden. 
Samengevoegd. De Hogepriester, de Christus, verzoent ons gelovigen met God. De 
Hogepriester doet verzoening voor onze zonden bij God. Hij maakt Vrede tussen God en de 
mensen. De Joden hadden de Wet en de heidenen niet. De Wet was de vijandschap tussen 
die twee partijen. De Hogepriester brengt die twee gescheiden partijen bij elkaar. In Zijn 
Lichaam. De middelmuur scheidde hen. Maar die muur is door Christus afgebroken. De muur 
verwijst typologisch naar de muur in de voorhof van het Tempelgebied. Deze muur scheidde 
de Joden van de niet Joden, de heidenen. De Heere Jezus Christus heeft door Zijn Bloed, het 
Bloed van de Hogepriester, deze middelmuur, de Wet, weggehaald. En daardoor zijn de 
gelovige heidenen en gelovige Joden nu één gemaakt in Christus. In Zijn Lichaam, in Zijn 
Vlees. En daardoor zijn de twee partijen niet alleen verzoend met God maar ook met elkaar! 
We zijn niet alleen leden van Zijn Lichaam maar zijn ook elkaars leden.  
 
Kolossensen 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; 
20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg 
ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de 
dingen die in de hemelen zijn. 
21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze 
werken, nu ook verzoend, 
22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en 
onbeschuldiglijk voor Zich stellen; 
 
Romeinen 12 
4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking 
hebben; 
5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
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vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou 
scheppen, vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, 
die nabij waren. 
 
De Wet heeft zijn functie vervuld 
 
Den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende is hetzelfde als Hij heeft de 
vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen 
bestaande. Het gaat hier drie keer over hetzelfde. Over de Wet. Wet is onderwijs van God 
Zelf. Inzettingen zijn regels. De Wet is een uitbeelding van het Nieuwe Testament. Het wijst 
op wat komen zou. De Wet heeft zijn functie vervuld met de Komst van de Christus. Wij 
hebben de Wet niet meer nodig maar leven in het Nieuwe Verbond uit Zijn Genade. 
Natuurlijk blijft Oude Testament nuttig tot onderwijs en Zijn Woord blijft voor eeuwig, Maar 
men zou niet onder die wetten leven maar alleen kijken wat ze ons leren over het Nieuwe 
Verbond en over Christus. 
 
Hebreeën 10 
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der 
zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer 
heiligen degenen, die daar toegaan. 
 
2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
 
Geen verschil meer tussen Jood en heiden 
 
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. 
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 
twee zullen tot een vlees wezen. 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
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De Heere Jezus Christus heeft de Joden en de heidenen in Zijn Lichaam, de Gemeente, 
verzoend. Verzoenen is één maken. De Wet is teniet gedaan aan het kruis. De vijandschap 
was die muur. Overdrachtelijk heeft Christus deze scheiding, die muur, weggehaald. Die 
muur is een type van de Wet. De vijandschap is de Wet. De Joden leefden onder de regels 
van de Wet en de heidenen niet. En de Heere Jezus Christus heeft de Wet teniet gemaakt. 
De Wet is beëindigd door de dood van de Heere Jezus. Hij heeft in Zijn dood de Wet 
verbroken en heeft in Zijn Opstanding een nieuwe mens geschapen. Door het 
Verlossingswerk van de Heere Jezus is een einde gekomen aan de Wet. De Wet is door Hem 
vervuld en op grond daarvan is er nu geen enkel verschil meer tussen Joden en heidenen. In 
Zichzelven, in Zijn Vlees, heeft de Heere Jezus Christus uit die twee één nieuwe mens 
geschapen. Zijn Vlees verwijst hier naar Zijn Lichaam, de Gemeente.  
 
Galaten 4 
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  aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. 
 
Romeinen 7 
1 Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet 
heerst over den mens, zo langen tijd als hij leeft? 
2 Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de 
wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. 
3 Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een 
overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, 
alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. 
4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij 
zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij 
Gode vruchten dragen zouden. 
5 Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet 
zijn, in onze leden, om den doodvruchten te dragen. 
6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij 
gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der 
letter.(de Wet) 
 

2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En 
Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
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 nieuwgeworden. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel. 
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Dezelfde positie 
 
Zowel Joden als heidenen staan nu dus in dezelfde positie ten opzichte van de Heere. Van 
nature zijn wij allen zondaren in Adam. Maar door wedergeboorte kunnen beiden naderen 
tot de Genadetroon oftewel; kunnen beiden de Heere dienstbaar zijn. In ongeloof in God en 
Zijn Woord zijn Jood en heiden aan elkaar gelijk en ook in geloof in Christus, zijn Jood en 
Heiden aan elkaar gelijk. Beiden zijn zij naar de oude mens in Adam, naar afstamming en ras, 
gestorven maar op grond van geloof in Christus, zijn zij beiden een nieuw schepsel 
geworden. Eén gemaakt in Christus. In onze Bedeling is er dus geen enkel verschil meer 
tussen gelovige Joden en gelovige heidenen. Want beiden hebben deel gekregen aan 
dezelfde Hemelse Zegeningen. Zogenaamde Messiaanse Christenen bestaan niet. Maar 
misschien wordt dit als excuus gebruikt om als Christen tóch onder de Wet te kunnen leven… 
 
Verzoening met God en met elkaar 
 
In Zijn Komst heeft de Heere Jezus gepredikt van het Evangelie; de Blijde Boodschap, het 
Nieuwe Verbond. Met de dood aan het kruis kwam er een einde aan het Oude Verbond en in 
de Opstanding van de Heere Jezus Christus begon het Nieuwe Verbond.  
En waarom heeft de Heere Jezus Christus ons in Zijn Lichaam verzoend met God? Om ons 
nieuw Leven te geven in Christus om de Heere te kunnen dienen! Wij zijn niet meer dood 
voor God maar Levend; zowel Jood als heiden. Omdat men beiden zou kunnen naderen tot 
de Genadetroon om beiden hun diensten aan te kunnen bieden. Door wedergeboorte zijn 
wij, in Christus, bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen. Het draait dus niet om ons. 
Door wedergeboorte zijn wij, in Christus, een nieuwe mens, die verzoend is met God om 
Hem te dienen. 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, 
vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, 
die nabij waren. 
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Nader bekeken 
 
Handelingen 2 
36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 
37 En als zij (Joden) dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de 
andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
39 Want u (hoofdzakelijk Joden) komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre 
zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. 
 
Kolossensen 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; 
20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg 
ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de 
dingen die in de hemelen zijn. 
21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze 
werken, nu ook verzoend, 
22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en 
onbeschuldiglijk voor Zich stellen; 
23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de 
hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die 
onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; 
 
Als we nauwkeurig en meer specifiek gaan lezen, zit er in het betoog van Paulus meer achter 
dan dat het alleen over Joden en heidenen gaat. Hoewel dat op zichzelf helemaal Bijbels is. 
Maar Paulus zegt dat de heidenen vervreemd waren van het burgerschap van Israël in plaats 
van dat de heidenen vreemd zijn van het burgerschap Israëls. Paulus insinueert hiermee dat 
de Efeziërs ooit wél deel hadden aan dat burgerschap. De apostel gaat er verder niet op in 
bij de Efeziërs, wat kan betekenen dat de Efeziërs zélf heel goed weten en begrijpen wat 
Paulus bedoelt. Doordat Paulus tegen deze Efeziërs en ook tegen de Kolossensen zegt dat zij 
vervreemd waren, wil dit zeggen dat er onder hen waren die ooit deelhadden aan dit 
burgerschap van Israël. Zij waren door ongeloof verwijderd van alle Beloften en Zegeningen. 
Door geloof in de Heere Jezus Christus zijn zij weer nabij gebracht. Daardoor nemen zij weer 
deel aan de Beloften van God, in Christus. 
 
Ezechiël       
 
Paulus zegt ook in zijn betoog dat degenen die verre zijn, nabij gebracht worden. En nabij 
betekent hier er (naar) bij gebracht; erbij. Het woordje vrede valt ook een beetje op. ‘Hij is 
onze vrede en vredemakende’. En vrede hebben we zojuist gelezen, is samenvoeging 
oftewel éénmaking. Ook worden heidenen en Joden door Paulus niet naast elkaar genoemd. 
Er staat wél; dat de heidenen voorhuid genoemd werden door de degenen, die wél besneden 
waren. De strekking van Paulus is dat twee zouden één worden en er zou vrede zijn over die 
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twee. Als we nu naar het Oude Testament gaan kijken, valt het op dat er in Ezechiël nogal 
wat overeenkomst zit in wat Paulus heeft gezegd. 
 
Ezechiël 34 
2 Mensenkind! profeteer tegen de herders van Israël; profeteer en zeg tot hen, tot de 
herders: Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herderen Israëls, die zichzelven weiden! zullen 
niet de herders de schapen weiden? 
3 Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt 
gij niet. 
-- 
9 Daarom, gij herders! hoort des HEEREN woord! 
10 Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik wil aan de herders, en zal Mijn schapen van hun hand 
eisen, en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelven niet 
meer zullen weiden; en Ik zal Mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot 
spijze zullen zijn. 
11 Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen, en zal ze 
opzoeken. 
12 Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide 
schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, 
waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid. 
13 En Ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in 
hun land; en Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare 
plaatsen des lands. 
14 Op een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn; 
aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide, op de 
bergen Israëls. 
15 Ik zal Mijn schapen weiden, en Ik zal ze legeren, spreekt de Heere HEERE. 
16 Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene 
zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik 
zal ze weiden met oordeel. 
17 Want gij, o Mijn schapen! de Heere HEERE zegt alzo: Ziet, Ik zal richten tussen klein vee en 
klein vee, tussen de rammen (schapen) en de bokken. 
-- 
22 Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn; en Ik zal 
richten tussen klein vee en klein vee. 
23 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn 
knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn. 
24 En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht David zal Vorst zijn in het midden 
van hen, Ik, de HEERE, heb het gesproken. 
25 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land 
doen ophouden; en zij zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in de wouden. 
-- 
30 Maar zij zullen weten, dat Ik, de HEERE, hun God, met hen ben, en dat zij Mijn volk zijn, 
het huis Israëls, spreekt de Heere HEERE. 
31 Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide! gij zijt mensen; maar Ik ben uw God, 
spreekt de Heere HEERE. 
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Ezechiël 37 
14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult 
weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. 
15 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 
16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen 
Israëls, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van 
Efraïm, en van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. 
17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een 
worden in uw hand. 
18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons niet te 
kennen geven, wat u deze dingen zijn? 
19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms 
hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met 
hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een 
worden in Mijn hand. 
20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor 
hunlieder ogen. 
21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het 
midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en 
brengen hen in hun land; 
22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij zullen allen te 
zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch 
voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 
23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en 
met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij 
gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een 
God zijn. 
24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder 
hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 
25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders 
gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in 
eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 
26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; 
en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van 
hen zetten tot in eeuwigheid. 
27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een 
volk zijn. 
28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israël heilige, als Mijn heiligdom in 
het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. 
 
Geestelijke vervulling 
 
Het gaat in Ezechiël over verstrooide schapen en over een Dag der wolken der donkerheid. 
Dat is de Dag des Heeren; de Wederkomst van de Heere Jezus Christus. Hij zal dan Zijn 
schapen verzamelen en zal ze brengen naar Israël. Het klein vee wordt verzameld onder één 
Herder. De twee en de tien stammen worden weer één. De Herder is in het Nieuwe 
Testament de Heere Jezus Christus. Straks, na de zeventigste Jaarweek, zal de Heere alle 
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stammen van Israël bij elkaar brengen. Zowel de twee stammen als de verstrooide tien 
stammen. Maar deze profetiëen die straks, ná de zeventigste Jaarweek, hun vervulling zullen 
krijgen, hebben nu al een geestelijke vervulling. Deze profetiëen gaan ook over onze 
Bedeling en is van toepassing op onze dagen. Want alles wat straks geldt voor Israël, geldt nu 
al voor de Gemeente. De Gemeente bestaat voornamelijk uit gelovigen uit de tien stammen. 
Maar ook gelovigen uit de twee stammen. En natuurlijk zijn er ook heidenen tot geloof 
gekomen. Net als onder het Oude Verbond.(denk aan Ruth; uw God is mijn God) Straks zal 
het hele wedergeboren volk Israël, in verband met de aardse toepassing, tot God 
samengebracht worden. Maar eerst wordt nu heel Israël, namelijk de Gemeente, in verband 
met de Hemelse toepassing tot God gebracht. Israël zal in de toekomst een koninklijk en 
priesterlijk volk zijn. De Gemeente bestaat nu al uit priesters en koningen. Israël zal 
verzameld worden uit alle volkeren. De Gemeente is nu al verzameld uit de volkeren. Israël 
zal tot zoon gesteld worden. De Gemeente is nu al gesteld tot zoon. Israël zal straks 
verzameld worden in een aards Jeruzalem. De Gemeente is nu al verzameld in het Hemels 
Jeruzalem; het Jeruzalem dat Boven is. 
 
Numeri 15 
14 Wanneer ook een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert, of die in het midden van u 
is, in uw geslachten, en hij een vuuroffer zal bereiden tot een liefelijken reuk den HEERE; 
gelijk als gij zult doen, alzo zal hij doen. 
15 Gij, gemeente, het zij ulieden en den vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, 
enerlei inzetting: ter eeuwige inzetting bij uw geslachten, gelijk gijlieden, alzo zal 
de vreemdeling voor des HEEREN aangezicht zijn. 
16 Enerlei wet en enerlei recht zal ulieden zijn, en den vreemdeling, die bij ulieden 
als vreemdeling verkeert. 
 
Ruth1 
16 Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te 
keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik 
vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. 
17 Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de 
HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en 
tussen u! 
 
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; 
 
Efraïm 
 
De lijn in verband met het ontvangen van de Zegeningen en de Beloften van God liep via het 
Z(z)aad van Abraham, Izak naar Jakob. Jakob verwekte twaalf zonen en één dochter. God 
veranderde de naam van Jacob in Israël. De twaalf zonen groeiden uit tot twaalf stammen en 
samen tot één groot volk onder de naam Israël. Jakob rekent de twee zonen van zijn zoon 
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Jozef, Manasse en Efraïm,tot zijn eigen zonen. Normaal gesproken horen eerstgeboorterecht 
en priesterschap en koningschap bij de eerstgeborene maar Jakob haalde alle functies los en 
verdeelde deze onder zijn zonen. Dit bleef zo tot aan Christus. Toen kwam de Wet te 
vervallen en alle functies zijn bij de Heere Jezus Christus terechtgekomen. Jakob (Israël) gaf 
het koningschap aan de stam van Juda. Het  priesterschap gaf hij aan de stam van Levi. En 
Jakob gaf het (uitgeklede) eerstgeboorterecht aan de stam van kleinzoon Efraïm. 
 
Genesis 48 
5 Nu  dan, uw twee zonen, die u in Egypteland (typologisch de wereld) geboren waren, eer ik 
in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne; Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en 
Simeon.  
6 Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn; zij zullen naar hunner 
broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. 
-- 
9 En Jozef zeide tot zijn vader: Zij zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide: 
Breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene! 
10 Doch de ogen van Israël waren zwaar van ouderdom;(hij kon niet zien en het natuurlijke 
ongelovige Volk Israël is nog steeds blind voor de geestelijke dingen) 
; en hij deed hen naderen tot zich; toen kuste hij hen, en omhelsde hen. 
11 En Israël zeide tot Jozef: Ik had niet gemeend uw aangezicht te zien; maar zie, God heeft 
mij ook uw zaad doen zien! 
12 Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën; en hij boog zich voor zijn aangezicht neder 
ter aarde. 
13 En Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand, tegenover Israëls linkerhand, en 
Manasse met zijn linkerhand, tegenover Israëls rechterhand, en hij deed hen naderen tot 
hem. 
14 Maar Israël strekte zijn rechterhand uit, en leide die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij 
de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestierde zijn handen 
verstandelijk; want Manasse was de eerstgeborene. 
15 En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en 
Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag; 
16 Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn 
naam genoemd worde (de naam Israël gaat met Efraïm mee), en de naam mijner vaderen, 
Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands! 
17 Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm leide, zo was het 
kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijns vaders hand, om die van het hoofd van Efraïm op 
het hoofd van Manasse af te brengen. 
18 En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene; leg uw 
rechterhand op zijn hoofd. 
19 Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot 
een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter 
worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. 
20 Alzo zegende hij ze te dien dage, zeggende: In u zal Israël zegenen, zeggende: God zette u 
als Efraïm en als Manasse! En hij zette Efraïm voor Manasse. 
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Zegenen met rechter- en linkerhand 
 
Het zegenen met de rechterhand houdt verband met de Hemelse, onzienlijke en dus 
geestelijke dingen. Het zegenen met de linkerhand spreekt ook over verhoging en 
verheerlijking maar houdt verband met de aardse en dus zienlijke dingen. Jacob bestuurde 
zijn handen verstandelijk toen hij de zonen van Jozef zegende. Efraïm, de jongste zoon van 
Jozef, stond voor zijn linkerhand. Manasse de oudste en eerstgeboren zoon van Jozef stond 
voor zijn rechterhand. Maar Jacob kruiste zijn handen en legde zijn rechterhand op het 
hoofd van Efraïm. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Door zijn armen te 
kruisen en de zegen en het eerstgeboorterecht met zijn rechterhand te leggen op het 
tweede leven, wordt het eerste leven gepasseerd. Manasse werd gepasseerd ten koste van 
Efraïm. Het natuurlijke, het eerste aardse leven in Adam wordt gepasseerd en het tweede 
leven in Christus wordt gezegend. Zodat het geestelijke leven een gezegend leven zou zijn. 
Als het tweede leven een gezegend leven is, heeft het aardse leven daar op een of andere 
manier ook voordeel van. 
 
1 Korinthe 15 
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is 
een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de 
laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 
 
Hebreeën 10 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om 
het tweede te stellen. 
 
Niet Juda maar Efraïm en Manasse 
Niet Manasse maar Efraïm 
Niet de eerste geboorte maar de wedergeboorte 
Niet de oude mens maar de nieuwe mens 
Niet het vlees maar de Geest 
Niet aards maar eerst Hemels 
Niet eerst aardse zegeningen maar eerst Hemelse zegeningen 
Niet eerst een aards Israël maar eerst een Israël in de Hemel  
 

Geschiedenis  
 
Jacob zegent bij zijn sterven al zijn twaalf zonen. Maar eerst zegent hij de twee zonen van 
Jozef. Deze zijn geboren in Egypte. Egypte is een type van de wereld. De jongste zoon van 
Jozef, Efraïm, ontvangt het eerstgeboorterecht en ontvangt dus een dubbel deel van de 
erfenis. Efraïm betekent dubbele vrucht. Efraïm is vanaf die tijd de eerstgeborene van alle 
stammen van Israël. Eerstgeborene betekent niet als eerste geboren maar eigenlijk betekent 
het meest geliefd. De meest geliefde zoon. De zoon die als beste de erfenis van zijn vader 
kan voortzetten. David was koning over de twaalf stammen van Israël. David is dan ook uit 
Juda. Zijn zoon Salomo volgt hem op. De zoon van Salomo, namelijk Rehabeam, wil de 
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belastingen voor het volk verzwaren. Typologisch wil Rehabeam het leven onder de Wet 
zwaarder maken. Tien van de twaalf stammen zijn het niet eens met Rehabeam. Zij roepen 
Jerobeam, een achterkleinzoon van Efraïm, te hulp om te onderhandelen met Rehabeam. 
Maar Rehabeam wil niet zwichten maar zegt daarentegen dat hij de lasten van het volk nóg 
zwaarder zal maken. Dit leidt tot de verdeling van het koninkrijk in tien en twee stammen. 
De twee stammen blijven onder koning Rehabeam en Jerobeam wordt koning over de tien 
stammen. De Heere stelt Jerobeam in het gelijk. Want typologisch is het juk der Wet ook niet 
te dragen. De Heere geeft de naam Israël dan ook mee aan de tien stammen. Daarmee 
neemt de Heere typologisch afstand van een leven onder de Wet.  
 
Handelingen 15 
7 En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen 
broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de 
heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven. 
8 En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen 
Geest, gelijk als ook ons; 
9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten 
door het geloof. 
10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk 
noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? 
11 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke 
wijze als ook zij. 
12 En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote 
tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. 
 
Vrijheid 
 
De twee stammen (Juda, Benjamin en een gedeelte van Levi) onder Rehabeam hebben 
Jeruzalem als hoofdstad. De twee stammen worden Juda genoemd. En later worden zij het 
Joodse volk genoemd. De tien stammen onder Jerobeam hebben Samaria als hoofdstad. 
Deze tien stammen worden Efraïm genoemd. Typologisch is dit de Gemeente. De Gemeente 
van eerstgeborenen met zijn dubbele deel, met zijn dubbele Vrucht. De tien stammen wilden 
dus niet meer onder de Wet leven. Net als onder het Nieuwe Verbond, daarin zouden we 
ook in die vrijheid staan. Maar vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. In vrijheid 
moet men zelf grenzen maken. 
 
Galaten 5 
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid bevangen. 
2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. 
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is 
de gehele wet te doen. 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de 
genade vervallen. 
5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. 
6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, 
door de liefde werkende. 



40 
 

Verstrooid 
   
We zijn door de Heere Jezus Christus verlost van de Wet. Maar we zouden die vrijheid niet  
gebruiken als aanleiding om nu alsnog te leven naar de begeerten van het vlees. Namelijk in 
een vleselijk denken en dus in een werelds denken. De wereld wordt immers beheerst door 
satan. Maar dit is wat letterlijk met Efraim gebeurde. De tien stammen gebruikten hun 
vrijheid als excuus om naar het vlees en naar de oude mens te kunnen leven. Ze werden 
ontrouw en dus ongelovig aan God en Zijn Woord. Zij dienden niet meer de Levende God 
maar zij dienden de afgoden. Ze waren vrij van de Wet maar in plaats van om nu in deze 
vrijheid de Levende God te dienen, dienden zij alsnog de afgoden. Het resultaat was dat de 
Heere de tien stammen door de Assyrische legers heeft laten wegvoeren uit het land Israël. 
In ballingschap. De Assyriërs hebben voor het grootste gedeelte de tien stammen verstrooid 
onder de volkeren. In het gebied van Israël waar de tien stammen woonden, hebben zij een 
ander overwonnen volk geplaatst. Het restant van de tien stammen heeft zich vermengd 
met dit vreemde volk. De twee stammen minachtten dit vermengde volk wat in dat gebied 
leefde, de zogenaamde Samaritanen. Zij werden door het Joodse volk dan ook als heidenen 
beschouwd. Samaritaan betekent waker van het Woord. 
 
Andere stal 
 
De tien stammen waren verstrooid onder de heidenen en werden dus gerekend tot 
heidenen. Maar omdat zij in het verleden Gods Verbondsvolk en tevens Gods vrouw waren, 
hebben zij een belangrijke positie binnen de overige heidenen. Het was algemeen bekend 
dat de tien stammen zich hoofdzakelijk hadden gevestigd langs de Middelandse Zee, de 
Egeïsche Zee en langs heel de kust van Europa.  
 
 Johannes 10 
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. 
15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de 
schapen. 
16 Ik heb nog andere schapen (tien stammen), die van dezen stal (Joodse stal, twee 
stammen) niet zijn; deze (gelovigen uit de tien stammen) moet Ik ook toebrengen; en zij 
zullen Mijn stem (de Evangelie prediking door de apostelen ná de Opstanding) horen; en het 
zal worden een (één) kudde, en een (één) Herder. 
 
De Goede Herder bij zijn andere schapen 
 
Het is via de ongewijde geschiedenis bekend dat de Heere Jezus, samen met Zijn rijke oom 
Jozef van Arimathea, de stal die verstrooid was onder de heidenen, achterna is gegaan. De 
stal van Erraïm. En voornamelijk uit díe stal is de Gemeente dan ook voortgekomen. Dit was 
nog vóór de drieënhalf jaar dat de Heere zich bevond onder de twee stammen, het Joodse 
Volk. De Heere Jezus zou vanaf zijn dertiende tot ongeveer zijn dertigste levensjaar in 
Engeland zijn geweest. Met deze wetenschap in het achterhoofd, zal men de volgende 
teksten anders kunnen gaan lezen. 
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Enkele voorbeelden 
 
Mattheüs 17 
24 En als zij te Kapernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen 
ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet? 
25 Hij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt 
u, Simon! de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van 
de vreemden? 
26 Petrus zeide tot Hem: Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij. 
27 Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit, en 
den eersten vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater 
(heidens betaalmiddel) vinden; neem dien, en geef hem aan hen voor Mij en u. 

 
De Heere Jezus wijst naar de belasting die de vreemdelingen en buitenlanders moeten 
afdragen aan de koningen der aarde. De Heere Jezus was voor Zijn omgeving een onbekende 
vreemdeling geworden, omdat Hij jarenlang in het buitenland verbleef. En hoewel de Heere 
Jezus bij de twee stammen behoorde en dus feitelijk geen vreemdeling was betaalt Hij tóch. 
Hiermee laat Hij zien dat Hij wel degelijk tot vreemdeling en buitenlander kan worden 
gerekend. Hij was tenslotte zeventien jaren buiten beeld. Naast het letterlijke verhaal dat Hij 
dus op dat moment een vreemdeling was, heeft het stuk een mooie overdrachtelijke 
betekenis. Het is een uitbeelding van het feit dat de Heere nog steeds niet onder het Joodse 
volk te vinden is. Hij deelt immers nu Zijn Opstandingsleven met de gelovigen uit Efraïm, de 
tien stammen. 
 
Johannes 1 
28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. 
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt! 
30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, 
want Hij was eer dan ik. 
31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik 
gekomen, dopende met het water. 
32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk 
een duif, en bleef op Hem. 
33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij 
gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die 
met den Heiligen Geest doopt. 
34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is. 
 
Het woord kennen wijst niet naar een oppervlakkig kennen maar kennen in de Bijbel is 
bekennen is praktische gemeenschap is gemeenschap hebben met. Johannes de Doper is de 
half jaar oudere neef van de Heere Jezus en zal in zijn kinderjaren de Heere Jezus best wel 
goed gekend hebben. Maar nu, zeventien jaar later zegt Johannes de Doper de Heere Jezus 
niet te kennen. 
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Johannes 1 
35 Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. 
36 En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! 
37 En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. 
38 En Jezus Zich omkerende, en ziende hen volgen, zeide tot hen: 
39 Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi! (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, 
Meester) waar woont Gij? 
40 Hij zeide tot hen: Komt en ziet! Zij kwamen en zagen, waar Hij woonde, en bleven dien 
dag bij Hem. En het was omtrent de tiende ure. 
41 Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes 
gehoord hadden, en Hem gevolgd waren. (Andreas en Johannes en op dezelfde dag komt 
ook Simon Petrus daarbij). 
        
De Heere Jezus woonde in Nazareth en later in Kapernaum. Als streekgenoten hadden zij, 
normaal gesproken, gewéten waar de Heere Jezus als timmerman of als Zoon van de 
timmerman zou wonen. Natuurlijk gaat het ook hier om de geestelijk betekenis waar de 
Heere Jezus eigenlijk woont en waar Hij vandaan komt. Maar Andreas vraagt naar de 
letterlijke woning van de Heere Jezus omdat de Heere na die zeventien jaar een vreemdeling 
geworden was voor hen. 
 

Johannes 1 
44 Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: 
Volg Mij. 
45 Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. 
46 Filippus vond Nathanaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes 
in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth. 
47 En Nathanaël zeide tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide van hem: Kom 
en zie. 
48 Jezus zag Nathanaël tot Zich komen, en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in 
welken geen bedrog is. 
49 Nathanaël zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer 
u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u. 
 
Het is duidelijk dat Nathanaël de Heere Jezus niet kent. Als de Heere geen zeventien jaar was 
weggeweest, zou het heel vreemd zijn als Nathanaël de Heere Jezus niet kende. 
 
Johannes 6 
42 En zij zeiden: Is deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen? 
Hoe zegt Deze dan: Ik ben uit den hemel nedergedaald? 
         
Als men wél Jozef de timmerman en zijn vrouw Maria kent, waarom kent men dan de Heere 
Jezus níet? Men kende immers wél zijn vier broers en twee zussen! Als het hele gezin 
bekend was dan zouden ze zeker de eerstgeborene hebben moeten kennen. Als de Heere 
Jezus daar al die tijd gewoond zou hebben, zouden ze Hem kennen. 
 
 



43 
 

Mattheüs 13 
53 En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok Hij van daar. 
54 En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich 
ontzetten, en zeiden: Van waar komt Dezen die wijsheid en die krachten? 
55 Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn 
broeders Jakobus en Joses, en Simon en Judas? 
56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt dan Dezen dit alles? 
 
Berith Am 
 
Na de dood en Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus werden Christenen op 
grond van hun geloof in de Heere vervolgd. Via de apostelen en veel andere Christenen werd 
de Heere Jezus Christus toen gepredikt aan de heidenen. In bijzonderheid werd het 
Evangelie gepredikt aan de verstrooide tien stammen van Israël. Gepredikt aan de zee, 
oftewel aan de einden der zee, oftewel aan de eilanden der zee. Aan de landen in het 
Westen. In het Hebreeuws betekent zee namelijk ook ‘Westen’. Dit was al geprofeteerd door 
Jesaja. Het zijn Woorden gericht aan Jehova Christus; Ik, de Heere, heb U geroepen in 
gerechtigheid en Ik zal U bij Uw Hand grijpen en Ik zal U behoeden en Ik zal U geven tot 
Verbond des volks (Brittanië) tot Licht der heidenen. Na de Opstanding van Christus is de 
Zaligmaker en Zijn Zaligheid van het ongelovige Joodse volk, de stal en kudde van Juda, 
weggenomen. De Zegeningen en Beloften zijn gegeven aan de stal en kudde van Efraïm, de 
tien stammen; Berith-am.  
 

Zij zijn het Volk des Verbonds  =  Berith- Am  =  mu tyrb   =  Brittannië     

 

Westen  my   =  Jam       = zee = Westwaarts = Westerse volkeren 

Maria     myrm   = Mirjam = opstandigheid; bittere zee; bitter volk in het Westen;  

                                                 volk van Mirre en dus een Gode welriekend volk in het Westen 
                                             =  type van het gelovig overblijfsel uit Efraïm, oftewel de tien 
                                                 stammen van Israël waaruit de Gemeente, het Lichaam van  
                                                 Christus is voortgekomen    
 

Jesaja 42 
6 Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u 
behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. 
7 Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit 
het gevangenhuis, die in duisternis zitten. 
-- 
10 Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en 
al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. 
 
Jesaja 49 
6 Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de 
stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven 
tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.(eilanden der zee) 
-- 
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20 Nog zullen de kinderen (de tien stammen), waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw 
oren: De plaats (het land Israël) is mij te nauw, wijk van mij, dat ik wonen moge. 
21 En gij (juda, de twee stammen) zult zeggen in uw hart: Wie heeft mij dezen gegenereerd, 
aangezien ik (juda) van kinderen (Efraïm)  beroofd en eenzaam was? Ik (Juda)was in de 
gevangenis gegaan (verstrooid vanaf 70 A.D.), en weggeweken; wie heeft mij dan dezen 
opgevoed? Ziet, ik was alleen overgelaten, waar waren dezen? (‘Dezen’ zijn het volk des 
Verbonds  =  Berith- Am  =  Brittannië  =  Christenen. Van waar zijn dezen? Zij die vanaf 722 
BC verstrooid waren onder de Heidense Volken). 
 
De Gemeente komt voort uit Efraïm 
 

In het verleden werd het Evangelie gebracht aan de Joden. Maar als volk verwierp zij de 
Heere. Daarom werd het Evangelie gebracht aan een heidens volk, aan onbesnedenen. 
Efraïm, de tien stammen, kwam als volk via de koning van Engeland als eerste volk tot 
geloof. De Britten kwamen het eerste tot bekering.  Aan Efraïm was het eerstgeboorterecht 
beloofd. Tot die tijd had Efraïm echter nog geen deel gekregen aan die bevoorrechte positie. 
Iedereen die vanaf de Opstanding van de Heere tot geloof komt, neemt echter deel aan de 
zegeningen van EfraÏm! De Gemeente komt voort uit de tien stammen, uit Efraïm. In feite 
zijn wij Efraïmieten met de functies die bij een eerstgeborene horen; priester en koning. Dit 
was eigenlijk bestemd voor Israël; zij zouden een priesterlijk koninkrijk zijn. En straks bij de 
Wederkomst van de Heere zal een gelovig overblijfsel weer deelkrijgen aan het 
eerstgeboorterecht van Juda. En daarna krijgen alle gelovigen deel aan het 
eerstgeboorterecht van Juda. Maar nu nog niet. Juda is immers nog steeds ongelovig. De 
God heeft gezegd dat Israël het uitverkoren volk zou zijn. De Heere komt uit Juda. Maar Juda 
verwerpt de Heere. Waar zou God dán het Evangelie heen moeten zenden? Dan is Efraïm 
aan de beurt! De twee stammen weigerden maar de tien stammen weigerden niet. Dit staat 
exact beschreven in Romeinen elf. Daar gaat het over twee olijfbomen. En waarom zijn dit 
twee olijfbomen en niet bijvoorbeeld een olijfboom en een eikenboom? Als het enkel over 
het Joodse volk ten opzichte van heidenen zou gaan, zou dat logischer geweest zijn. Nee, in 
hoogste instantie gaat het over de twee en de tien stammen van Israël. Tamme en wilde 
takken. Tesamen die olijfboom. Dit is een vrij onbekende Nieuw Testamentische Waarheid, 
maar God heeft exact gedaan wat Hij gezegd heeft. Juda kreeg het koningschap. levi het 
priesterschap en Efraïm kreeg het eerstgeboorterecht. Hoe prachtig dat God een deel van 
Zijn volk achtergehouden heeft om tot aanvaarding van het Nieuwe Verbond te komen! En 
daaruit is de Gemeente ontstaan. Dus wij zijn niet alleen geestelijk koningen en priesters 
maar ook daadwerkelijk via het eerstgeboorterecht van Efraïm 
 
Exodus 19 
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij 
tot de kinderen Israëls spreken zult. 
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De wilde en de tamme olijfboom 
 
Romeinen 11 
16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, 
zo zijn ook de takken heilig. 
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver 
plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt 
geworden, 
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, 
maar de wortel u. 
19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. 
20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet 
hooggevoelende, maar vrees. 
21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook 
mogelijk u niet spare. 
22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; de strengheid wel over degenen, 
die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; 
anderszins zult ook gij afgehouwen worden. 
23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is 
machtig om dezelve weder in te enten. 
24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen 
nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken 
zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen (opname der Gemeente) zal ingegaan zijn. 
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen 
en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 
28 Zo zijn zij (twee stammen)wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar 
aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; 
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 
30 Want gelijkerwijs ook gijlieden (tien stammen) eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, 
maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 
31 Alzo zijn ook dezen (twee stammen) nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw 
barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 
32 Want God heeft hen allen (twaalf stammen) onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat 
Hij hun allen zou barmhartig zijn. 
 
De Olijfboom is het hele volk Israël. Zij had de verantwoordelijkheid ontvangen om het 
Woord van God te geloven en aan anderen te onderwijzen. Aan Israël waren de Woorden 
van God toevertrouwd. Maar de tien stammen waren ontrouw aan het Woord van God en 
uiteindelijk werden deze takken van de tamme olijfboom afgesneden. De tien stammen 
werden verstrooid onder de heidenen. Dat gedeelte, Efraïm, werd een wilde olijfboom. 
Alleen de takken van Juda zaten nog aan de olijfboom. Maar ook Juda, de twee stammen, 
bleven niet trouw aan het Woord en zij verwierpen en kruisigden de Heere Jezus. Ook na de 
Opstanding verwierp Juda de Heere Jezus Christus. Nu werden ook de ontrouwe natuurlijke 
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takken van het Joodse volk afgesneden van de olijfboom. De Zaligheid en de 
verantwoordelijkheid om het Woord van God te prediken, werd aan een ander volk gegeven, 
aan een ánder deel van Israël. En dit is in de praktijk nu nog steeds zo. De wilde takken van 
de tien stammen, Efraïm, ofwel de héle wilde olijfboom is weer geënt in de tamme 
olijfboom. Maar bij de opname van de Gemeente verdwijnen de wilde takken van de tamme 
olijfboom weer. En ná de zeventigste Jaarweek zullen de natuurlijke tamme takken van Juda 
weer geënt worden.    
 
24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen 
nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken 
zijn, in hun eigen olijfboom geent worden? 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen zal ingegaan zijn. 
 
Romeinen 3 
1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 
 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
      
Als wilde afgehouwen takken (de Gemeente; in het bijzonder voortgekomen uit Efraïm,de 
tien stammen) in een tamme, goede olijfboom kunnen worden geënt, hoeveel beter kunnen 
dan afgehouwen natuurlijke tamme takken (Juda, de twee stammen) terug worden geënt! 
Paulus zegt dat de natuurlijke tamme takken, de twee stammen, weer geënt zullen worden 
ná de opname van de Gemeente. Dat is bij de volheid van de heidenen. En die tamme 
afgehouwen takken zullen na de zeventigste Jaarweek weer geënt worden in de olijfboom. 
Juda zal dan weer de verantwoordelijkheid dragen om het Evangelie te prediken. En op 
grond van geloof zullen dan de aardse takken van Efraïm de tien stammen weer opnieuw 
geënt worden. En uiteindelijk hebben alle twaalf stammen dan weer deel aan de olijfboom. 
En delen zij allen weer in de verantwoordelijkheid wat betreft het onderwijzen en bewaren 
van het Woord 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
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15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, 
vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die 
nabij waren. 
 
 

  
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
 
Wij beiden; gelovige Joden en zij die eertijds verre waren, zij die eertijds heidenen waren; de 
gelovigen uit de tien stammen en de gelovigen uit de twee stammen.  
Zij die eertijds dood waren, hebben nu weer communicatie met God de Vader door één 
Geest. Jehova, de Heere Jezus Christus. Door het scheuren van het voorhangsel hebben wij 
vrije toegang naar het Binnenste Heiligdom waar de Troon der Genade staat. Daar is het 
verzoendeksel als type van de Heere Jezus Christus. Wij kunnen, in Christus, naderen tot God 



48 
 

om onze (priester-) diensten aan te bieden. Voorheen konden wij niet naderen, konden wij 
niet dienen. Door de Geest van Christus in ons zijn wij bekwaam gemaakt tot dienstbaarheid 
aan God. En heiden of Jood maakt daarin  geen verschil. Het gaat erom of iemand gelovig is. 
Door geloof krijgt men direct de Geest inwonen en is men wedergeboren. Dan is men een 
nieuw schepsel in God. Door geloof gerechtvaardigd. Niemand uitgezonderd. Er is geen 
aanneming des persoons bij de Heere. 
 
Hebreeën 10 
19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het 
bloed van Jezus, 
20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat 
is, door Zijn vlees; 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water. 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, 
vrede makende; 
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die 
nabij waren. 
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
 
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, 
en huisgenoten Gods; 
 
Huis van God 
 
‘Zo’ betekent hier; op grond van het voorgaande. ‘Gij’ slaat terug op de gelovige heidenen 
uit de tien stammen. Zij die vervreemd waren van het burgerschap van Israël. Zij zijn nu op 
grond van geloof en de inwonende Heilige Geest geen vreemdelingen oftewel bijwoners 
meer. Zij zijn door het Bloed van de Heere Jezus Christus leden van Zijn Lichaam en 
elkanders leden geworden. Zij zijn niet meer vervreemd van het burgerschap van Israël maar 
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zijn op grond van geloof medeburgers van Israël geworden. Het Hemels Israël is op dit 
moment het Huis van God. Zijn Huisgenoten zijn alle gelovigen van deze Bedeling. Alle 
gelovigen van ná Zijn Opstanding. Waar het Woord van God ofwel de Ark des Verbonds met 
de Verzoendeksel Zich bevindt, daar is de Tempel van God. Oftewel het Huis van God. Daar 
woont het Woord van God. De Gemeente is het Huis Gods. Christus woont daar samen met 
Zijn broederen. Op dit moment bevindt de Heere Jezus Christus, het Woord, Zich in de 
Hemel. In een Hemelse Tempel in het Hemelse Jeruzalem. Tesamen met het Israël Gods dat 
Boven is.  
 
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. 
 
Galaten 6 
10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de 
huisgenoten des geloofs. 
 
Hebreeën 2 
12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het midden der Gemeente zal 
Ik U lofzingen. 
 
Hebreeën 3 
4 Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God. 
5 En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar, tot getuiging der 
dingen, die daarna gesproken zouden worden; 
6 Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de 
vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden. 
 
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. 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid 
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt; 
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus. 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, 
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, 
vrede makende; 
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16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de 
vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die 
nabij waren. 
18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 
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. 
 
Apostelen en profeten 
 
Het Lichaam van Christus wordt hier omschreven als een Bouwwerk. En waarop is dat hele 
gebouw, dat geestelijke Huis, die geestelijke Tempel van God gebouwd? Het gebouw is 
gebouwd op een fondament. Een fundament is een basis waarop een huis gebouwd kan 
worden. Die basis is volgens Paulus gelegd door de apostelen en profeten. De 
Fundamentleggers van de prediking van het Evangelie van Christus. Samen met de andere 
apostelen heeft Paulus het fundament gelegd van het Bouwwerk, de Gemeente. Bouwen, 
Bouwwerk en Zoon, zijn in de Bijbel feitelijk identiek. En nadat dit Fundament gelegd was, 
zou daar verder op gebouwd worden door evangelisten en leraars.  

Bouwen =  Hnb  = Banah = Gestalte geven aan het Bouwwerk  

                        nb = Ben = Zoon  

 
Romeinen 10 
16 Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie 
heeft onze prediking geloofd? 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde 
uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. 
 
Efeze 4 
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; 
 
Fundament en Hoeksteen 
 
Het Fundament Zélf, de grondslag, is de Heere Jezus Christus.  Ook de belangrijkste Steen, de 
Hoeksteen, waarmee het gebouw gecompleteerd wordt, is de Heere Jezus Christus. Alle 
huisgenoten van God, gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen worden samen 
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gebouwd op dat ene Fundament. De Heere bouwt Zijn Lichaam, de Gemeente, door Zijn 
Woord. Door Zijn Geest Die via Zijn Woord tot de Gemeente komt. Zijn Geest is werkzaam in 
de Gemeente en ook in ieder van ons persoonlijk. Tenminste…als wij ons overgeven aan Zijn 
Werk in en door ons! Hij is de Basis waarop wij gebouwd zouden worden tot zonen.   
 
Jesaja 28 
16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden 
steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet 
haasten. 
 
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. 
6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die 
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien 
de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen 
des aanstoots, en een rots der ergernis; 
8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook 
gezet zijn. 
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; 
 
1 Korinthe 3 
9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.  
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik (apostel Paulus) als een wijs 
bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, 
hoe hij daarop bouwe.  
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus.  
 
Lukas 6 
47 Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien 
hij gelijk is. 
48 Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide 
het fondament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen 
dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond. 
49 Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde 
op de aarde zonder fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel 
terstond, en de val van datzelve huis was groot. 
 
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; 
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22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. 
 
Heilige Tempel 
 
Het hele Gebouw, de hele Woning van God, groeit uit tot een Heilige Tempel rondom God. 
En gij, die eertijds heidenen waart, wordt daarin ook als bouwstenen gebruikt. De Heere 
Jezus Christus is het Centrum, het Middelpunt, van de Gemeente. Het Hoofd stuurt het 
lichaam aan. Het Hoofd is het Middelpunt; het Hoofd bepaalt. De Heere wil werkelijk in het 
midden van ons wonen. De Heere wil zitten in het midden Zijner broederen. De Gemeente is 
een heilige Tempel. Een Tempel waarin wij als Gemeenteleden priesterlijk Werk zouden 
verrichten door ons in Zijn Dienst te stellen. Door te naderen tot de Genadetroon. Daar waar 
het Woord van God is, daar is Zijn Woning. Daar waar het Woord verblijft, is Zijn Tempel. Zijn 
Woord en Zijn Geest zouden werken in en door de Gemeente, Zijn Lichaam. De Gemeente 
als Tempel van Zijn Geest. Maar wij, ieder persoonlijk, zijn ook een Heilige Tempel. Want ook 
in en door ieder van ons persoonlijk, wil Hij Zijn Werk volbrengen.  
 
Exodus 25 
8 En zij zullen Mij een Heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. 
 
Psalm 22 
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen 
 
Psalm 109 
30 Ik zal den HEERE met Mijn Mond zeer loven, en in het midden van velen zal Ik Hem prijzen.  
 
2 Korinthe 6 
16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des 
levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen 
wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. 
 
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. 
 
                                              

                                                      Amen. 
 

 
 
 


