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Efeze 3 
 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus; 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het 
geloof aan Hem. 
13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw 
heerlijkheid. 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods. 
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of 
denken, naar de kracht, die in ons werkt, 
21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot 
alle eeuwigheid. Amen 
 
Paulus’ gevangenschap 
 
Handelingen 28 
17 En het geschiedde na drie dagen dat Paulus samenriep degenen, die de voornaamsten der 
Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen: Mannen broeders, ik, die 
niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem 
overgeleverd in de handen der Romeinen; 
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18 Dewelken, mij onderzocht hebbende, wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in 
mij was. 
19 Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op den keizer te 
beroepen; doch niet, alsof ik iets had, mijn volk te beschuldigen. 
20 Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken; want 
vanwege de hope Israëls ben ik met deze keten omvangen. 
21 Maar zij zeiden tot hem: Wij hebben noch brieven u aangaande van Judea ontvangen; 
noch iemand van de broeders, hier gekomen zijnde, heeft van u iets kwaads geboodschapt of 
gesproken. 
22 Maar wij begeren wel van u te horen, wat gij gevoelt; want wat deze sekte aangaat, ons is 
bekend, dat zij overal tegengesproken wordt. 
23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij 
het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, 
beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe. 
24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. 
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. 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen 
horen. 
29 En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden onder elkander. 
30 En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning; en ontving allen, die tot 
hem kwamen; 
31 Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle 
vrijmoedigheid, onverhinderd. 
 
Paulus werd door de Joden van Jeruzalem als gevangene overgeleverd aan de Romeinen. 
Deze wilden hem na verhoring weer vrijlaten omdat er geen enkele schuld in hem was.(vers 
18) De Joden spraken dit echter tegen en daarom was Paulus genoodzaakt zich op de keizer 
te beroepen. Paulus was een Romeins staatsburger dus hij kon de keizer in dit conflict te 
hulp vragen. Hij zegt erbij: ‘niet alsof ik iets had om mijn volk te beschuldigen’ (vers 19b). Het 
was dus absoluut niet zijn bedoeling zijn eigen volk, de Joden, te beschuldigen; hij wilde 
enkel zijn leven redden. Dat hij tegen zijn eigen volksgenoten bescherming moest zoeken bij 
de Romeinen, was uitsluitend te wijten aan de Joden uit Jeruzalem. Hij wilde hen van zijn 
onschuld overtuigen en de ware reden van zijn gevangenschap openbaren: ‘want vanwege 
de hoop van Israël heb ik deze keten om’ (vers 20b). Terwijl hij naar de ketting wees 
waarmee hij aan de soldaat geketend was, vertelde hij dat hij gevangen zat omdat hij Jezus 
Christus als de door God beloofde Messias had gepredikt. Dát was de ware reden van zijn 
gevangenschap. De Joden van Rome wilden geen uitspraak doen en gaven een diplomatiek 
antwoord: ‘Zij nu zeiden tot hem: wij hebben over u geen brieven uit Judea ontvangen, ook 
is niemand van de broeders hier gekomen, die iets kwaads van u heeft bericht of gesproken. 
Wij achten het echter juist van u te horen wat uw denkbeelden zijn; want wat deze sekte (!) 
betreft, ons is bekend dat zij overal wordt tegengesproken’ (vers 21-22). Het is bijna 
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ondenkbaar dat deze Joden nog nooit van Paulus zouden hebben gehoord. Bovendien was er 
in Rome zelf een Christengemeente, waarvan het geloof werd rondverteld in de hele wereld 
(Romeinen 1: 8). Een gemeente waarin zich ook een groep bekeerde Joden bevond. Hoe het 
ook zij, ze achtten het juist om van Paulus zelf te horen wat zijn denkbeelden waren. Ze 
hadden al het een en ander gehoord over het Christendom, maar zoals uit hun woorden 
blijkt, niet veel goeds! De minachting voor het Christendom blijkt uit hun woordkeuze: ‘deze 
sekte.’ De Joden zagen het Christendom als een afwijkende leer. Deze leer of deze sekte 
werd overal tegengesproken. Zowel de Romeinen maar ook de Joden stonden zeer afwijzend 
tegenover het Christendom. In Rome kreeg Paulus toestemming van de keizer om op zichzelf 
te gaan wonen. Zijn bewaking bestond uit een soldaat die aan hem vastgeketend was (vers 
16). De bewakers waren lijfwacht van de keizer. Zij werden meerdere malen per dag 
afgelost. Uit Filippenzen 1: 12-13 kunnen we opmaken dat Paulus aan die pretorianen die 
elkaar aflosten het Evangelie heeft verkondigd, zodat in het hele pretorium (hof) duidelijk is 
geworden dat hij in gevangenschap was om Christus wil. Paulus heeft zich laten opsluiten 
omdat de Heere dit plan met hem had. De gevangenschap van Paulus in Rome duurde twee 
hele jaren. Tijdens deze periode ontving hij in zijn eigen huurwoning allen die bij hem 
kwamen. Voornamelijk Joden. Het Evangelie van het Koninkrijk van God dat hij zaaide, 
bracht vrucht voort in de harten van hen die het hoorden. Rome was een vruchtbare bodem 
waarin het Evangelie wortel heeft geschoten. ‘Hij predikte het koninkrijk van God en leerde 
aangaande de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd’ (vers 31). Met dit 
vers eindigt het boek Handelingen. Eigenlijk een abrupt slot. We horen niets meer over de 
gemeente te Rome en geen woord over de afloop van het proces. 
 
Paulus werd in Rome terechtgesteld onder Claudius’ opvolger Nero (54-68). Vlak voor zijn 
marteldood heeft hij op ontroerende wijze afscheid genomen van Timotheüs,zijn geliefd 
kind in het geloof. Paulus wist dat hij als een drankoffer uitgegoten zou worden (2 Timotheüs 
4:6). Heel zijn bediening was hij een God welgevallig offer (Romeinen 12:1); zijn dood zou 
het offer compleet maken. Het boek Handelingen heeft een open einde.  
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen 
zijt. 
 
Om welke reden, om welke oorzaak, is Paulus de gevangene van Christus terwille van de 
heidenen? ‘Om deze oorzaak’ verwijst terug naar het vorige hoofdstuk. Paulus predikte over 
het feit dat in de Heere Jezus Christus Jood en heiden gelijk zijn. Paulus sprak over een 
Tempel die niet met mensenhanden gemaakt is, maar een Woonstede Gods in de Geest. 
Paulus sprak over de Gemeente, het Bouwwerk waaraan ook hij heeft mogen bouwen. 
 
Efeze 2 
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; 
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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 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. 
 
Gevangenis en ballingschap 
 
De Hebreeuwse woorden voor gevangenis en ballingschap zijn exact hetzelfde. Het betekent 
beiden dat men buiten de samenleving is geplaatst. Het betekent eigenlijk niet opgesloten 
maar buitengesloten! Men neemt immers geen deel meer aan het leven buiten de muren. 
Paulus zegt een gevangene te zijn van Christus terwijl hij feitelijk twee jaar in Romeinse 
gevangenschap zat. Dit heeft typologische betekenissen. Zoals elke gebeurtenis in de Bijbel  
geestelijk overdrachtelijke betekenissen heeft. Gevangenschap is de uitbeelding van de 
Gemeente in deze tegenwoordige wereld. Wij zijn, als het goed is, buiten de legerplaats, 
buiten de maatschappij. De Gemeente is een volk in ballingschap. Net zoals Efraïm was.  
 
Hebreeën 13 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de 
poort geleden. 
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. (Hemels 
Jeruzalem) 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze 
wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. 
 
Kolossenzen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
De Gemeente een priesterlijk volk 
 
De verantwoordelijkheid voor de prediking van het Evangelie, het Woord, is door God 
weggehaald bij het ongelovige Juda. Zij heeft deze priesterlijk taak niet willen uitvoeren. 
Toen heeft de Heere die verantwoordelijkheid gegeven aan de heidenen in het algemeen en 
aan Efraïm in het bijzonder. (Zie studie Efeze twee). De Gemeente is, net als Paulus, 
verborgen voor de hele wereld. Het Koninkrijk van God is verborgen in de Hemel bij Christus. 
Wij horen niet bij deze wereld. Wij zijn een geestelijke Hemelse Tempel in de Heere. Wij zijn 
in de plaats van het volk Israël het priesterlijk volk geworden. In een Tempel die niet door 
mensenhanden is gemaakt. In dienst van God. De priesterlijke functie is van Juda 
weggenomen en naar Efraïm gegaan. 
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Hosea 4 
4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester 
twisten. 
5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw 
moeder uitroeien. 
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. 
7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in 
schande veranderen. 
 
Handelingen 28 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods (het Evangelie is een Kracht Gods tot Zaligheid 
voor iedereen die gelooft) den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen.(= geloven) 
 
Israël weer een priesterlijk volk 
 
Maar deze situatie kan zo niet blijven want de Beloften van God zijn onberouwelijk. God is 
trouw aan Zijn Eigen Woord. Het priesterlijke ambt zal uiteindelijk tóch weer bij de twaalf 
stammen terechtkomen. Maar dit zal pas ná het oordeel over het ongelovige Joodse Volk 
zijn. Ná de zeventigste Jaarweek. (Zie de studie over de zeventigste Jaarweek) De ongelovige 
Joden zullen allemaal gedood worden. Er zal slechts een gelovig overblijfsel zijn bij de 
Wederkomst van de Heere op de Olijfberg. Dan zal de priesterlijke taak weer terug komen 
bij dit wedergeboren Israël. Israël zal als eerste van de volkeren tot geloof komen. Israël 
wordt (weer) het eerstgeboren volk op aarde en krijgt dus het eerstgeboorterecht van de 
volkeren. De Gemeente is dan al weg. De Gemeente is ook eerstgeborene maar heeft de 
Hemelse functie van koning en priester. Israël heeft straks dus de aardse functie van koning 
en priester. Dan is de Zaligheid weer teruggegeven aan het oorspronkelijke volk. Zij hebben 
dan de verantwoording weer terug. Israël zal het eerste volk zijn dat is onderworpen aan de 
Koning. En uiteindelijk zal zij mét Hem heersen in het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere 
Jezus Christus. Vandaar dat dit ook wel het Israëlitische of Messiaanse Koninkrijk wordt 
genoemd. 
 
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. 
 
Romeinen 11 
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 
28 Zo zijn zij 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 eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu 
barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 
31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid 
zouden barmhartigheid verkrijgen. 
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32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou 
barmhartig zijn. 
 
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. 
 
Gevangenen van Christus Jezus 
 
Paulus heeft zich min of meer laten opsluiten. Paulus noemt zich dan ook een gevangene van 
Christus Jezus. En dat klinkt misschien negatief maar dat is het niet. Want op een bepaalde 
manier zijn alle gelovigen door Christus gevangen genomen. Oftewel; wij hebben ons laten 
vangen. Wij hebben het Woord, de Bijbel, gepakt maar eigenlijk heeft het Woord daarna óns 
gepakt! Wij hebben ons door Hem laten afzonderen van de wereld want Hij heeft ons uit 
deze wereld getrokken. Hij heeft ons in de Hemel gezet. Mede met Hem. En als het goed is, 
houden wij onze blik dan ook naar Boven gericht. Wij horen niet bij de wereld want wij zijn 
afgezonderd van de wereld door de Heere Zélf. Want zoals Christus door de wereld 
verworpen werd, zo werd Paulus door de wereld verworpen, en zo worden ook wij door de 
wereld verworpen en voor dwaas gerekend. Wij zijn een Hemels volk in ballingschap en dus 
gevangen want die woorden zijn in het Hebreeuws immers hetzelfde. Bovendien heeft de 
Heere ons duur betaald. Wij als Gemeenteleden zijn in feite slaven (doulos) oftewel 
dienstknechten van de Heere Jezus Christus. Dus gevangenen van de Heere Jezus Christus. 
Wij zijn Zijn bezit en Erfdeel. 
 
Psalm 68 
19 Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis (de Gemeente) gevankelijk (de 
gevangenis als gevangene) gevoerd; Gij hebt gaven (verantwoordelijkheden) genomen om 
uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God! 
20 Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela. 
21 Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn 
uitkomsten tegen den dood. 
 
Efeze 4 
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus. 
8 Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis (= de 
Gemeente) gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
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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. 
 
Paulus de gevangene van Christus Jezus 
 
Paulus werd als het ware gevangen genomen door de Heere Jezus Christus toen hij op weg 
was naar Damaskus. En sindsdien is Paulus eigendom van de Heere Jezus Christus. En heeft 
hij ook een speciale gave gekregen van de Heere. Een bepaalde verantwoordelijkheid 
oftewel bediening. En Paulus zegt dan ook dat hij niet meer voor zichzelf leeft maar voor de 
Heere. Dat hij in dienst staat van de Heere. Als gevangene van Christus Jezus is de apostel, 
net als wij, buiten de maatschappij komen te staan. Dat is typologisch maar letterlijk stond 
Paulus ook buiten de maatschappij omdat hij gevangene was van de keizer van Rome. Hij 
heeft daar twee jaar gezeten. Dat is typologisch de tijd vanaf de Hemelvaart tot aan de 
Wederkomst van de Heere Jezus Christus, namelijk tweeduizend jaar. Ná deze jaren zal de 
priesterlijke functie weer bij het volk Israël zijn. Paulus noemt niet dat hij op last van de 
keizer gevangen zit. Hij gebruikt dit om te zeggen dat hij een gevangene is van de Christus. 
Paulus zegt dit ook ter wille van de gelovigen in Efeze, zij die eertijds heidenen waren. Paulus 
mag dan een gevangene zijn van de hoogste wereldmacht op aarde, namelijk de keizer van 
Rome. Maar typologisch is hij de gevangene van de Hoogste Macht in de Hemel en op aarde, 
de Heere Jezus Christus  
 
Handelingen 9 
1 En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de 
hogepriester, 
2 En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die 
van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen 
naar Jeruzalem. 
3 En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk 
een licht van den hemel; 
4 En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat 
vervolgt gij Mij? 
5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u 
hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. 
6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere 
zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet. 
 
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. 
 
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. 
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Brieven van Paulus geschreven in gevangenschap 
 
Filippensen 1 
7 Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij, 
beide in mijn banden,(= gevangenschap) en in mijn verantwoording en bevestiging van het 
Evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. 
 
Paulus zegt hier dat het Genade is dat hij in de gevangenis zit. Hij weet heel goed dat zijn 
gevangenschap illustratief is voor de bediening die hij van de Heere gekregen heeft. Hij heeft 
verantwoording gekregen over de prediking van het Evangelie van de Heerlijkheid van 
Christus. Hij is dienaar geworden van de Bedeling der Genade Gods.  
        

Kolossensen 4 
2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; 
3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de 
verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; 
4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken. 
 
Paulus zegt hier niet; dat God de deur van de gevangenis zou openen voor hem maar hij zegt 
dat hij hoopt dat God de deur van het Woord opent. Zodat hij onverhinderd en vrijmoedig 
kan spreken over de Verborgenheid. Over de Bedeling waar hij dienaar van is geworden. 
 
Paulus een Jood of een heiden? 
 
Naar heidense normen was Paulus een heiden en naar Joodse normen was hij een Jood. Zijn 
vader was een heiden en zijn moeder een Jodin. Hij was geboren als Romeins staatsburger. 
Paulus rekent zich onder de heidenen. Paulus zegt tegen de Romeinen; In zekere zin ben ik 
apostel. Hij predikt namens heidenen. Overal waar hij komt, gaat hij eerst naar de Joden. En 
dat is precies ook de bediening van de Gemeente op dit moment. Het Evangelie prediken 
aan het Joodse volk. Want het Volk als geheel kan dan wel niet tot geloof komen. Individueel 
kan men wél Christen worden. De kroon op de arbeid van Paulus zijn dan ook bekeerde 
joden. Want hij zegt dat hij ‘enigen uit zijn vlees, tot bekering wil brengen’. Zijn eigen volk 
wilde hem doden nadat hij onder zowel de joden als de heidenen gepredikt had. In de 
Romeinse gevangenis kwamen de Joden hém bezoeken om het Evangelie te horen. 
 
Romeinen 11 
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij (de Joden) gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; 
maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen (het Joodse Volk) tot 
jaloersheid te verwekken. 
12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, 
hoeveel te meer hun volheid! 
13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn 
bediening heerlijk; 
14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. 
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Romeinen 10 
19 Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid 
verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik u tot toorn 
verwekken. (jaloersheid geeft boosheid) 
 
Handelingen 26 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en 
zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de 
prikkels de verzenen te slaan. 
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. 
16 Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen 
tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal 
verschijnen; 
17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu zende; 
18 Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de 
macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder 
de geheiligden, door het geloof in Mij. 
19 Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat Hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest; 
20 Maar heb eerst dengenen, die te Damaskus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land 
van Judea, en den heidenen verkondigd, dat zij zich zouden beteren, en tot God bekeren, 
werken doende der bekering waardig. 
21 Om dezer zaken wil hebben mij de Joden in den tempel gegrepen en gepoogd om te 
brengen. 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
 
Bedeling der Verborgenheid 
 
Mattheüs 13 
10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door 
gelijkenissen? 
11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het 
Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. 
 
Romeinen 16 
24 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 
25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn (= apostel Paulus) Evangelie en de 
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der 
eeuwen verzwegen is geweest;  
26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen 
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Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;  
27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen.  
 
Apostel Paulus is de eerste die alle Gemeentelijke Waarheden gehoord heeft. De Heere 
Jezus Christus heeft hem aangesteld om de Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen 
bekend te maken. De Verborgenheid omvat twee Bedelingen. De vijfde Bedeling; de 
Bedeling der Genade Gods, waarin wij nu leven. Ook wel genoemd de Bedeling der 
Verborgenheid. En de zesde Bedeling; de Bedeling van de Volheid der tijden. Daarna komt 
de zevende Bedeling, die van de Openbaring van het Koninkrijk van Christus. Er zijn in totaal 
zeven Bedelingen. 
 
Bedeling  =  Oikonomia   = Rentmeesterschap; Huishouding; Uitdeling 
                                                ons woord economie is hiervan afgeleid. 
                               Oikos  =  Huis  
                            Nomos  =  Wet; Wettig; Bestuur; Beheer 
                                          =   een huis, dat op wettige wijze beheerd en bestuurd wordt 
                    Oikonomos  =  Rentmeester; Huishouder; Bedeler; Beheerder; Uitdeler 
 
1e Bedeling van het Geweten 
2e Bedeling van het Menselijk Bestuur 
3e Bedeling der Belofte 
4e Bedeling der Wet 
5e Bedeling der Genade Gods = Bedeling der Verborgenheid 
6e Bedeling van de Volheid der tijden 
7e Bedeling van het Geopenbaarde Koninkrijk (satan duizend jaar gebonden) 
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Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
 
Paulus zegt dat wij via prediking gehoord zouden moeten hebben dat wij nu leven in de 
Bedeling der Genade Gods. En wij zouden dan ook uit die Genade leven en ons er bewust 
van zijn. Genade regeert in deze Bedeling. En deze Bedeling, deze huishouding, dit 
rentmeesterschap, is door de Heere aan Paulus gegeven. Wij maken deel uit van deze 
Bedeling der Genade Gods en het beheer hiervan is gegeven in handen van apostel Paulus. 
Paulus zegt dat het rentmeesterschap van deze Bedeling der Genade Gods aan hem is 
toevertrouwd ten behoeve van ons. Ook zegt Paulus dat hij in die functie de gevangene is 
van Christus Jezus. Paulus zegt eigenlijk dat zijn gevangen zijn door Christus in verband staat 
met zijn rentmeesterschap. Hij is gevangene van Christus en tegelijkertijd huishouder en 
rentmeester. Christus Jezus heeft dus blijkbaar een Gevangenis in de Bedeling van de 
Genade Gods. En apostel Paulus is de huishouder van de Gevangenis. Dit is in de Bijbel nóg 
een keer voorgekomen; dat een gevangene van de Hoogste Machthebber tevens de hele 
gevangenis beheerde. Namelijk in het verhaal van Jozef. 
 
Overeenkomsten tussen Jozef en Paulus 
 
Jozef is een type van de verborgen Christus. Jozef werd verworpen en verkocht door zijn 
broeders naar het vlees. Ook Paulus moest op last van de Joden vluchten. Jozef werd 
verdreven uit Kanaän en kwam in Egypte terecht. Paulus werd uiteindelijk afgevoerd naar 
Rome. Jozef kwam onder andere volkeren terecht. Maar ook daar werd hij buiten de wereld 
en maatschappij geplaatst. En ook Jozef werd een gevangene van de Heere maar tevens 
werd Jozef beheerder van de gevangenis. En hoewel hij door zijn broeders en de wereld 
verworpen werd, had hij toch een eigen leefgemeenschap in een besloten en gesloten kring. 
En degenen die met Jozef in de gevangenis waren en dus onder hem gesteld waren, hadden 
het opperbest. Ook Paulus had in gevangenschap een eigen gehuurde woning. 
       
Genesis 39 
19 En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, 
zeggende: Naar deze zelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. 
20 En Jozefs heer nam hem, en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse, waar des 
konings gevangenen gevangen waren; alzo was hij daar in het gevangenhuis. 
21 Doch de HEERE was met Jozef, en wende Zijn goedertierenheid tot hem; en gaf hem 
genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis. 
22 En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen, die in het gevangenhuis 
waren, in Jozefs hand; en al wat zij daar deden, deed hij. 
23 De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding, dat in zijn hand was, overmits 
dat de HEERE met hem was; en wat hij deed, dat deed de HEERE wel gedijen. 
 
Genesis 40 
1 En het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte, en de bakker, 
zondigden tegen hun heer, tegen den koning van Egypte. 
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2 Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op den overste der schenkers, en op 
den overste der bakkers. 
3 En hij leverde hen in bewaring, ten huize van den overste der trawanten, in het 
gevangenhuis, ter plaatse, waar Jozef gevangen was. 
 
Schenkers en bakkers 
 
Bij Jozef in de gevangenis zaten twee soorten gevangenen, Schenkers en bakkers. Met de 
schenkers liep het goed af want zij schonken de wijn uit. Oftewel typologisch; zij hadden 
nieuw leven. Typologisch staat wijn in de Bijbel voor het nieuwe Opstandingsleven in 
Christus. Met de bakkers liep het slecht af vanwege het zuurdesem in het brood. Typologisch 
staat zuurdesem in de Bijbel voor de oude mens en zijn dode werken. Zuurdesem staat ook 
voor de werken der Wet. Straks bij de opname van de Gemeente zal alleen het nieuwe 
Leven, de schenker in ons, overblijven. De oude mens en de werken van het vlees zullen 
achterblijven. De bakker werd dan ook opgehangen. 
 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
 
Paulus door openbaring bekend gemaakt met de Verborgenheid 
 
Paulus zegt dat hij door openbaring door God bekend gemaakt is met de Bedeling der 
Genade Gods. Er staat niet bij hóe de Heere dit aan Hem heeft geopenbaard. Wel kunnen we 
lezen dat Paulus er drie jaren tussenuit is geweest. Dat hij, na gegrepen te zijn door de 
Heere, naar Damaskus is gebracht. Maar vandaar uit is hij niet direct teruggegaan naar 
Jeruzalem. Hij is niet naar de andere apostelen gegaan. Paulus is vanuit Damaskus naar de 
woestijn in Arabië gegaan. Hij heeft de eenzaamheid opgezocht om bij de Heere te rade te 
gaan. En om te studeren, kan ik me zo voorstellen. Paulus had als Saulus immers een heel 
andere kijk op de Schriften. Alles was hem nu ontnomen want hij had als Saulus, door zijn 
kennis, aanzien bij veel Joden. Maar nu stond hij met lege handen voor de Heere. De Heere 
heeft die handen gevuld en hem geopenbaard wat Zijn Plan daadwerkelijk is en hem 
betrokken in de bekendmaking daarvan. Paulus is dus niet te rade gegaan bij andere 
apostelen hoewel zij eerder apostel waren dan hijzelf. Zij waren immers al jaren de 
Gemeente aan het bouwen. Terwijl Saulus de Gemeente juist wilde verwoesten. Paulus ging 
te rade bij de Heere. Net zoals wij zouden doen; Zijn Woord, de schriften, onderzoeken. 
        
Galaten 1 
13 Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend 
zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte; 
14 En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde 
overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. 
15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd 
heeft, en geroepen door Zijn genade, 
16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen 
zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed; 



13 

 

17 En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; 
maar ik ging henen naar Arabië, en keerde wederom naar Damaskus. 
18 Daarna kwam ik na drie jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij 
hem vijftien dagen. 
 
2 Korinthe 12 
1 Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen 
des Heeren. 
2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik 
niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is 
geweest tot in den derden hemel; 
3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet 
ik niet, God weet het), 
4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, 
die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 
 
Johannes 5 
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen. 
 
Inhoud van de Bedeling der Genade Gods 
 
De Heere Jezus is gekomen om het Joodse volk te verlossen van de Wet. Bij de dood aan het 
kruis van de Heere Jezus, is de Bedeling der Wet verdwenen. Vanaf Zijn Opstanding wordt 
iedereen door geloof gerechtvaardigd. Niet door je eigen werken of door je aan allerlei regels te 
houden, de Wet na te leven, maar door Gods Genade ben je zalig geworden, heb je het eeuwige 
Leven verkregen. Alle eigen roem daarover is dus uitgesloten want alleen uit Genade en door geloof 
krijg je dit eeuwige Leven. We hebben niet ons best hoeven te doen om te geloven, we hebben 
simpelweg Zijn Woord geaccepteerd en geloofd en alleen daardoor zijn wij wedergeboren oftewel uit 
God geboren. Zonder daar ook maar iets voor gewerkt te hebben. Wij hoeven geen plaatsje in de 
Hemel te verdienen want het eeuwige Leven is ons reeds geschonken door geloof en uit Genade. En 
als we ervoor zouden moeten werken, is het geen Genade meer. Genade kent immers geen enkele 
verplichting. Op het moment dat we in Hem zijn gaan geloven, hebben wij direct de Heilige Geest 
ontvangen. En zijn wij kinderen van God geworden. Wij zijn nieuwe schepselen in (tesamen met) 
Christus geworden. In Hem, zijn wij eerstelingen van de nieuwe Schepping. Wij hebben deel aan Zijn 

Opstandingsleven. 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. Voorheen konden wij niet naderen, konden wij niet dienen. Maar nu 
hebben wij de Hogepriester, de Heere Jezus Christus die onze handel en wandel ongevraagd 
reinigt. Zolang als wij in gemeenschap blijven met Hem. Dus hoewel we nog in het zondige 
vlees verblijven, kan de nieuwe mens in Christus, de Heere dienstbaar zijn. 
 
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. 
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Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw (Joodse volk), 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. 
 
Galaten 5 
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. 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
 
Verborgen kennis 
 
Onder het Oude Testament was verborgen hoe de Christus van lijden tot Heerlijkheid zou 
komen. Dat Hij Verheerlijkt zou worden, was wél duidelijk en ook dat Zijn Heerlijkheid voor 
eeuwig zou zijn. Maar de weg van vernedering naar Verhoging, naar Heerlijkheid, was níet 
bekend. Als dat bekend geweest zou zijn, hadden zij de Heere niet gekruisigd. Dan had de 
satan daar een stokje voor gestoken. Vandaar dat Nieuw Testamentische Waarheden en in 
het bijzonder Gemeentelijke Waarheden op een verborgen, cryptische manier zijn 
beschreven in het Oude Testament. 
 

1 Korinthe 2 
6 En wij spreken wijsheid (kennis over de Verborgenheid) onder de volmaakten (gelovigen); 
doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld (boze geestelijke 
machten, satan), die te niet worden; 
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was(Nieuw 
Testamentische Waarheden waren bedekt onder het Oude Testament)), welke God te voren 
verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze (de Nieuw 
Testamentische Waarheden) gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet 
gekruist hebben. 
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 
liefhebben. 
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10 Doch God heeft het ons (alle gelovigen en Paulus als eerste) geopenbaard door Zijn Geest; 
want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 
 
Dat wij nu in het Oude Testament zaken herkennen die verwijzen naar Nieuw 
Testamentische Waarheden, komt omdat wij nu voorkennis hebben! Voor de profeten was 
het natuurlijk veel moeilijker te begrijpen wat die weg naar Verheerlijking zou zijn en ook 
alle Gemeentelijk Waarheden gingen hun pet te boven. Als je alleen het Oude Testament 
hebt, wordt het natuurlijk wel heel moeilijk te onderscheiden. De profeten onderzochten 
hun eigen profetiën, met name de Genade. Ze zochten naar een bepaalde tijd en de 
Heerlijkheid daarna. Voor hen was er de vraag hóe je van lijden naar Heerlijkheid kan 
komen. Bovendien hebben alle uitspraken over Israël óók een toepassing op de Gemeente. 
 
1 Petrus 1 
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben van de genade, aan u geschied; 
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 
beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid 
daarna volgende. 
12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u 
nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen 
Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. 
 
Hebreeën 11 
8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de 
plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij 
komen zou. 
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, 
en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde 
belofte. 
10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester 
God is. 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
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Verborgen zaken nu bekend gemaakt 
 
Welke zaken waren er voorheen nog niet bekend gemaakt door de Geest maar nu wel?  
-dat gelovigen uit de heidenen mede-erfgenaam zijn met gelovigen uit Israël 
-dat gelovigen uit de heidenen van hetzelfde Lichaam zijn als gelovigen uit Israël 
-dat gelovigen uit de heidenen meedelen in de Belofte aan de gelovigen van Israël 
 
In het eerste en tweede hoofdstuk van Efeze zijn deze zaken ook al besproken. Paulus vat 
het hier nog even samen. De heidenen zijn op grond van geloof deelgenoot geworden van de 
zegeningen, de beloften en erfenissen die God beloofde aan Israël. De Gemeente is deelgenoot 
geworden van de beloofde zegeningen aan Israël op grond van Gods Belofte aan Abraham. Letterlijk 
zijn deze zegeningen straks van toepassing op een wedergeboren aards Israël straks ná de 
zeventigste Jaarweek. Maar nu al zijn deze zegeningen van toepassing op het Hemels Israël, de 
Gemeente.  

 
Genesis 12 
1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws 
vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 
2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een 
zegen! 
3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten 
des aardrijks gezegend worden. 
 
Genesis 22 
15 Toen riep de Engel des HEEREN tot Abraham ten tweeden male van den hemel; 
16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, 
en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 
17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren 
des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner 
vijanden erfelijk bezitten. 
18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem 
gehoorzaam geweest zijt. 
 
Genesis 26 
1 En er was honger in dat land, behalve den eersten honger, die in de dagen van Abraham 
geweest was; daarom toog Izak tot Abimelech, de koning der Filistijnen, naar Gerar. 
2 En de HEERE verscheen hem en zeide: Trek niet af naar Egypte; woon in het land, dat Ik u 
aanzeggen zal; 
3 Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw 
zaad zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader 
gezworen heb. 
4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze 
landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, 
5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, 
Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten. 
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Belofte aan Abraham en Zijn Zaad 
 
Galaten 3 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat 
wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet 
niemand te niet, of niemand doet daartoe. 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de 
beloftenis te niet te doen. 
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze 
Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 
 
De Wet kwam vierhonderddertig jaar ná de Belofte aan Abraham. De Wet heeft de Belofte 
niet ongeldig verklaard. De Wet getuigde juist over de Komst van de Erfgenaam en Vervuller 
van de Beloften. De Belofte was dat Abraham en zijn Zaad, de Heere Jezus Christus, 
Erfgenaam van de wereld zou zijn. En dat in Abraham en zijn Zaad alle geslachten, op grond 
van geloof, gezegend zouden worden. Abraham en Christus hebben, op grond van geloof, 
deel aan de Belofte. Wij zijn gelovigen en hebben daardoor, in Christus, deel aan dezelfde 
Belofte. Het is een dubbele Belofte. Abraham is een type van héél natuurlijk Israël; Abraham 
en zijn natuurlijke afstammelingen. Maar het Zaad van Abraham is óók Christus en allen die 
in Christus zijn. Dus zijn wij in Christus mededeelgenoot van de Belofte. Omdat wij in 
Christus zijn, zijn wij Zaad van Abraham en delen wij in de Beloften die God aan hem gedaan 
heeft. 
 
Romeinen 4 
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij 
een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. 
14 Want indien degenen, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, 
en de beloftenis te niet gedaan. 
 
2 Korinthe 1 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
 
Omdat aan ons de Verborgenheid bekend is gemaakt, zien wij in de oorspronkelijke 
zegeningen aan Abraham een Verborgen toepassing. Deze Beloften hebben nu een hogere, 
verborgen, geestelijke, Hemelse toepassing. Het volk Israël was als eerste een instrument in 
Gods Hand. Maar nu zijn wij, gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen, het 
Lichaam waardoor God handelt en dus zijn wij nu het Israël Gods.  
 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
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De Belofte gedaan aan Abraham en het natuurlijke volk Israël zal pas in de toekomst vervuld 
worden. Maar deze Belofte is nú al op verborgen wijze vervuld aan de Gemeente, het 
Lichaam van Christus. Wij zijn mededeelgenoten van Zijn Belofte in Christus door het 
Evangelie. Welk Evangelie? 
        
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven 
is, naar de werking Zijner kracht. 
 
Eerste dienaar van het Evangelie van de Verborgenheid 
 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
 
Galaten 1 
11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is 
naar den mens. 
12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de 
openbaring van Jezus Christus. 
13 Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend 
zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte; 
14 En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde 
overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. 
15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd 
heeft, en geroepen door Zijn genade, 
16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen 
zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed; 
 
Romeinen 16 
25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus 
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is 
geweest; 
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26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen 
Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; 
 
Efeze 6 
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 
vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge 
spreken, gelijk mij betaamt te spreken. 
 
1 Timotheüs 1 
11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 
12 En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij 
mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; 
13 Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is 
barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. 
14 Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is 
in Christus Jezus. 
 
Paulus is de eerste dienaar van het Evangelie der Verborgenheid. Daarom praat hij over mijn 
Evangelie. Paulus is door de Heere Zelf hiervoor aangesteld. Hij is rentmeester geworden van  
de Bedeling der Genade Gods. Evangelie betekent Blijde Boodschap. De boodschap van 
Paulus gaat over de Verborgenheid van de Heere Jezus Christus en wát de Heere op dit 
moment aan het doen is. Met wélke zaken de Heere Zich bezighoudt in de tijd dat het 
Koninkrijk nog niet op aarde geopenbaard is. Paulus predikt de Gemeentelijke Waarheden 
van het Nieuwe Testament. En van dát Evangelie is Paulus dienaar geworden. En deze 
bediening is hem uit Genade van God gegeven. Naar de werking (= energeia) Zijner Kracht   
(= dunamis). Zowel de gave der bediening als de daarvoor benodigde Kracht, komen van 
God. 
 
Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
 
De andere apostelen prediken over het Geopenbaarde Koninkrijk wat op aarde gevestigd zal 
worden. Maar Paulus predikt over het Verborgen Hemelse Koninkrijk van Christus. En op 
grond van geloof worden wij uit deze boze tegenwoordige wereld getrokken en geplaats in 
dat Hemelse Koninkrijk. Wij kunnen vrijmoedig, onbevangen en zonder schroom tot Hem 
naderen. Om Hem dienstbaar te zijn. Want daartoe heeft Hij ons bekwaam gemaakt in Zijn 
dood en Opstanding.  
 
Galaten 1 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;     
 
Hebreeën 4 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
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Positie en Werk van Christus in onze dagen 
 
Het Evangelie van Paulus gaat over de Verheerlijkte Christus in de Hemel. Straks zal dit 
Koninkrijk der Hemelen zich uitbreiden over de aarde. Paulus spreekt over de Heere Jezus 
Christus als Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Gezeten op de Troon der Genade in het 
Binnenste Heiligdom. Hij spreekt over Zijn Positie en Zijn Heerlijkheid in onze tijd. In onze 
Bedeling. De kerken gaan hier gewoon aan voorbij. Vele Christenen, waaronder ik mijzelf ook 
bevond, weten niet wat de Heere op dit moment doet. Terwijl het zo belangrijk is om Zijn 
Positie en Werk te kennen want hoe zouden wij Hem anders kunnen dienen? Bovendien zijn 
wij als Zijn Lichaam in dezelfde Positie als Hij.  Dus wat is ónze positie dan? (Zie ook de studie 
Efeze 1) 
 
Jesaja 52 
13 Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog 
worden. 
14 Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van 
iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; 
15 Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem 
toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet 
gehoord hebben, die zullen het verstaan. 
 
Hebreeën 2 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 
allen den dood smaken zou. 
 
Hogepriester 
 
De Heere Jezus Christus is sinds Zijn Opstanding Hogepriester van het Nieuwe Verbond. In 
deze functie verzoent Hij onze zonden bij God. Hij verzamelt Zich een Volk voor Zijn Naam; 
de Gemeente, Zijn Lichaam. Hij is het Hoofd. Hij trekt alle wedergeboren mensen uit deze 
boze tegenwoordige eeuw (aion) en zet ze, in Hem, in de Hemel. Zij Zijn dan, in Hem, nieuwe 
schepselen en tesamen met de Heere Eerstgeborene van de nieuwe Schepping. Door Zijn 
Opstanding heeft Hij ons bekwaam gemaakt om, in Hem, tot God te kunnen naderen. En 
onze dienst als priester aan te bieden. Wij zijn Zijn Lichaam, Hij is het Hoofd. Het Hoofd 
bestuurt het Lichaam. Het zou de bedoeling zijn dat wij ons laten leiden door Zijn Geest en 
op die manier, nog hier op aarde, Zijn Opstandingsleven te leven. Er wordt van ons verwacht 
dat wij nú al zouden leven uit de verlossing en vergeving en uit de Rijkdom van Zijn Genade. 
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan 
te nemen door Zijn Naam. 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
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16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, 
en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken 
Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. 
 
Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
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; 
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen. 
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 
worden, te hulp komen. 
 
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. 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid 
zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft 
door Jezus Christus; 
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De allerminste 
 
Paulus noemt zich de minste van de apostelen. Hij is de allerlaatste apostel. Paulus noemt 
zich ook de allerminste van de heiligen. Heiligen zijn gelovigen. Heilig betekent apart gezet 
en bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen. Paulus benadrukt heel vaak dat de 
hem toegekende bediening uit Genade is. En geen eigen verdienste. Hij noemt het Genade 
dat hij de heidenen het Evangelie van de onnaspeurlijke Rijkdom van Christus mag prediken.  
De Heere heeft hem gezegd dat Zijn Genade hem genoeg zou zijn. Want Zijn Kracht wordt in 
onze zwakheid volbracht. We kunnen beter zwak zijn want als we niet sterk zijn, steunen we 
op Gods Kracht. En door op Zijn Kracht te vertrouwen, ben je juist machtig! De Heere maakt 
ons niet sterk maar Hij houdt ons zwak. Als wij van Hem afhankelijk zijn, kan Zijn Kracht in 
onze zwakheid worden volbracht. Het valt niet altijd mee om onze sterke natuurlijke mens 
zwak te laten zijn. Maar eigenlijk zouden we de oude mens helemaal voor dood houden! 
 
1 Korinthe 15 
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 
5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 
6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren 
deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. 
7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 
8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 
9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te 
worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. 
10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is 
niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de 
genade Gods, Die met mij is. 
 
2 Korinthe 12 
7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij 
gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met 
vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. 
8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid 
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in 
mij wone. 
10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, 
in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 
 
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. 
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Het Evangelie van de onnaspeurlijke Rijkdom van Christus  
 

Paulus verwijst hier terug naar het feit dat hij eerste dienaar is van het Evangelie van de 
Genade Gods. En natuurlijk gaat zijn Evangelie ook over het feit dat een zondaar 
gerechtvaardigd wordt door geloof maar de boodschap van Paulus gaat vérder dan alleen 
over ons behoud. De specifieke bediening en taak van Paulus als rentmeester van de 
Bedeling der Verborgenheid is om de onnaspeurlijke Rijkdom van Christus te verkondigen. 
Onnaspeurlijk betekent ‘niet te doorgronden’, onmogelijk na te speuren. Via verkondiging 
van het Evangelie van Paulus wordt aan de mens de Rijkdom van Christus geopenbaard. 
Paulus weet, na openbaring van de Heere, alles over deze Rijkdom. De mens zelf zou dit 
nooit hebben kunnen naspeuren. Soms wordt dit vers gebruikt als excuus om geen 
Bijbelstudie te doen; Zijn Rijkdom is immers onnaspeurlijk? Ook in Romeinen staat een 
soortgelijke zin die men graag loshaalt uit de context om te laten zien dat we het allemaal 
niet hoeven te begrijpen. Maar in de voorgaande elf hoofdstukken van Romeinen heeft 
Paulus dit alles nou juist uitgelegd! 
 
Romeinen 11 
33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn 
oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! 
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? 
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. Amen. 
 
Belangrijk 
 
Wij leven momenteel onder de Bedeling der Genade Gods. De Rijkdom van de Heere Jezus 
Christus hangt samen met het feit dat Hij zowel Koning als  Hogepriester is. Een Koning is 
rechtvaardig en een Hogepriester is Genadig. Vanuit het Oude Testament zou dit voor ons 
verborgen zijn gebleven. Het Evangelie van Paulus gaat niet over de mens. Gaat niet over 
ons. Zijn Evangelie heeft niks te maken met ons en ons aardse leven. Dit Evangelie is een 
Boodschap die alleen gaat over de Eersteling, de Eerstgeborene en de Erfgenaam van de 
nieuwe Schepping. Het is een Boodschap over de nieuwe Schepping. Met de bedoeling dat 
wij daar inzicht in krijgen en dat ons verstand verlicht zou worden wat betreft de Positie en 
Roeping van Christus hedentendage. Paulus legt dat nog verder uit in zijn Hebreeënbrief. 
Daar legt hij alles uit over het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus. (Zie ook de 
studie Hogepriester). Paulus verkondigt ons Wie Christus is en welke Positie Hij nu inneemt, 
en welke functie Hij nu bekleedt in de Hemel. Deze Wetenschap is voor ons van 
levensbelang. Belangrijk voor ons eeuwige nieuwe Leven in Christus welteverstaan. Wij zijn 
namelijk één met Christus. Wij zijn Zijn Lichaam. Niets kan ons scheiden van Hem. Dus Zíjn 
Positie is ook de onze! En Zijn Roeping is tevens die van ons. En wij zouden dan ook verlichte 
ogen hebben en Wijsheid om de onnaspeurlijke Rijkdom te kunnen begrijpen. Te kunnen 
begrijpen dat dit alles consequenties heeft voor ons, hier en nu. 
     
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
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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, 
 
Jakobus 1 
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk 
mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
 
Efeze 5 
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. 

 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid 
zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft 
door Jezus Christus; (staat niet in de grondtekst) 
 
Het Plan stond al vast 
 
Het is niet zo dat de Heere niet wist wat Hij moest doen, toen het volk Israël aan het einde 
van de vierde Bedeling en ook na Zijn Opstanding de Heere Jezus Christus afwees. Gods 
plannen zijn daar echt niet door gedwarsboomd. Het is niet zo dat Hij toen ineens de 
Bedeling der Genade ertussen schoof! Deze Bedeling maakt gewoon deel uit van Zijn Plan 
met de Schepping. Door de dubbele afwijzing van het Volk Israël kwam er ruimte om andere 
Plannen in vervulling te laten gaan. De Bedeling der Verborgenheid is van alle eeuwen, dus 
vanaf het begin, verborgen geweest in God. God heeft alle dingen geschapen. Het is de taak 
van Paulus allen te verlichten zodat men de Verborgenheid kan begrijpen. Van alle eeuwen 
verborgen geweest in God. Dus ook verborgen geweest in het Woord van God. Dat de vijfde 
Bedeling der Genade Gods er niet zomaar tussen geschoven is, kunnen we bijvoorbeeld al 
zien aan de vijfde (her-)scheppingsdag. Deze dag is een type van onze vijfde Bedeling. We 
vinden dit ook cryptisch vermeld in de geschiedenis (= ele toldoth) van Hemelen en aarde. 
 
Genesis 2 
3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust 
heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. 
4 Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de 
HEERE God de aarde en den hemel maakte. 
 

Als zij geschapen werden = in hun schepping    =   marbh  b =  be hibaram 

                                                       hun Schepping  =    marbh       =  hibaram 

                                          anagram van hibaram   =   mhrba    =  Abraham  
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In de Hebreeuwse Bijbel staat in het woord hibaram de letter h = h bóven het woord en 

klein gedrukt. In de naam Abram kwam de letter h in eerste instantie niet voor maar werd  
later toegevoegd. En sindsdien heet Abram, Abraham. 
 
Genesis 17 
1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en 
zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! 
2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer 
vermenigvuldigen. 
3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken 
worden! 
5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; 
want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. 
6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit 
u voortkomen. 
7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. 
8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land 
Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 
 

De letter h  =  hee  = Venster = heeft de getalswaarde vijf  =  spreekt over geestelijke, 

onzienlijke, verborgen, Hemelse dingen. 
 
Aan het einde van het Scheppingsverhaal ligt al opgesloten dat de Schepping, nog niet af is. 
Er moet nog de volle inhoud aan gegeven worden. De Schepping is nog niet volmaakt. 
Typologisch hoort er eigenlijk nog een ‘vijf’ in geopenbaard te worden. Het is nog wel een 

kleine vijf en stelt in de Schepping niet zoveel voor. Je zou deze h vijf bijna over het hoofd 

zien. De vijf spreekt over Genade en over geestelijke, onzienlijke en verborgen dingen. Maar 
deze vijf staat klaar om er tussen geschoven te worden. Zijn komst ligt vast. Abraham kreeg 

deze h h, deze vijf, tenvolle in zijn naam op grond van de Beloften van God. Toen werd 

Abram, Abraham. En de vijfde Bedeling, de Bedeling der Genade Gods is dan ook gebaseerd 
op Gods Beloften aan Abraham en zijn Zaad. Zijn Zaad is Christus. 
 
Galaten 3 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat 
wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet 
niemand te niet, of niemand doet daartoe. 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
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Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus; 
 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten 
in den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
 
Veelkleurig 
 
Veelkleurige Wijsheid spreekt over de verschillende aspecten van de Wijsheid van God. Bij 
de verschillende kleuren komen bepaalde aspecten van Zijn Wijsheid tot uitdrukking. De 
veelkleurige Wijsheid van God is hetzelfde als de onnaspeurlijke Rijkdom van God. En dit 
wordt door de Gemeente bekend gemaakt en gedemonstreerd aan de overheden en 
machten in de Hemel. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, 
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave 
 
Romeinen 1 
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun 
geopenbaard.  
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn. 
 
De Hele Schepping is op typologische wijze een uitbeelding van de Waarheden van God. 
God de Schepper laat Zich zien en kennen in Zijn hele Schepping. Het is een tentoonstelling 
van Bijbelse Waarheden. En dat staat ook in Romeinen; dat niemand te verontschuldigen is 
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omdat men God zou kunnen zien en herkennen in Zijn Schepping! Dus ook de kleuren uit de 
Schepping spreken op één of andere manier van het Wezen en Werk van de Heere Jezus 
Christus. Alle Bedelingen hebben daarom een eigen kleur en ook de Evangeliën hebben een 
eigen kleur. Om een compleet beeld te krijgen en alle kanten te belichten zou men dan ook 
alle hoofdstukken naast elkaar leggen.  
 
Het Mattheüs-Evangelie beschrijft de Heere Jezus als de Koning der koningen  = Blauw 

Het Lukas-Evangelie beschrijft de Heere Jezus als de Zoon des mensen               = Rood 

Het Marcus-Evangelie beschrijft de Heere Jezus als de Getrouwe Dienstknecht = Purper 

Het Johannes-Evangelie beschrijft de Heere Jezus als de Zoon van God               = Wit 

 
Blauw    =  Hemel, Koning 
Rood      =  aarde, mens 
Purper   =  Middelaar  
                   rood en blauw samen 
Groen    =  nieuw, fris,vers; denk aan verse takken, twijgen 
                   Het oude weg en het nieuwe komt tevoorschijn; nieuwe mens,besnijdenis 
Geel       =  kleur van goud; eeuwig leven, gouden stad, koningschap 
                   derde kleur van de regenboog; vervulling van beloften 
                   kleur van koper; verzoening 
 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten 
in den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; 
 
Demonstratie 
 
Door in de praktijk te leven onder de Heerschappij van Gods Genade en dus te wandelen 
vanuit de positie die wij in Christus en in de Hemel hebben ontvangen, wordt aan de 
overheden en machten in de Hemel gedemonstreerd welk Werk onze Hogepriester aan ons 
verricht. De Verzoening die onze Hogepriester, de Heere Jezus Christus, bewerkt aan ons uit 
de Rijkdom van Zijn Genade. Wij zouden ons er bewust van zijn wíe wij, in Christus, 
geworden zijn. Wij zouden er in ons dagelijks leven bij na moeten denken dat God, via ons,  
Zijn Wijsheid en Rijkdom bekend maakt aan de overheden en machten in de Hemel. Dat Zijn 
Genade en Zijn Rijkdom in onze levens tot uitdrukking zouden komen. Dat wanneer de satan 
ons verzoekt en wijst op de vleselijke begeerlijkheden van ons zondige vlees dat wij hem 
zouden weerstaan omdat wij onttrokken zijn uit deze tegenwoordige boze aion. Degenen die 
op de aarde zijn, kunnen Zijn Genade en Wijsheid niet zien. Maar de onzienlijke wereld wél. 
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 voor ons nu nog niet zichtbaar is, zal geopenbaard 
worden voor de Rechterstoel. 
 
Efeze 6 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
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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. 
 

11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
 

Gods Plan 
 
Gods Plan lag al vast in Christus van vóór de nederwerping der wereld. En dat plan wordt ook 
uitgevoerd in en door Christus Zelf. De Heere Jezus Christus is Degene Die dit plan realiseert. 
Er is niets aan het toeval overgelaten. Want een Goed Bouwmeester bekijkt vóór de bouw 
naar de kosten en baten. Het voornemen van God om uit deze oude Schepping een nieuwe 
Schepping voort te brengen door het Verlossingswerk van de Heere Jezus Christus is 
een eeuwig voornemen. Ván alle tijden en voor alle tijden, tot in eeuwigheid. 
        
Lukas 14 
28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, 
of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? 
29 Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, 
die het zien, hem beginnen te bespotten. 
30 Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. 
 
Hebreeën 11 
8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de 
plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij 
komen zou. 
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, 
en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren derzelfde 
belofte. 
10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar 
en Bouwmeester God is. 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
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8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus; 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
 
12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het 
geloof aan Hem. 
 
De Heere Jezus Christus is de Deur 
 
Door en in de Heere Jezus Christus hebben wij vrije toegang tot God. Door het geloof van 
Hém. Vrijmoedig is zonder schroom, zonder angst of twijfel. De Heere Jezus Christus is de 
Toegang oftewel de Deur. Deur naar de vrijheid, Deur naar de Genade, Deur naar het 
Hemels Koninkrijk, Deur naar de nieuwe Schepping en de Deur naar de Vader. Al deze 
deuren waren onder het Oude Verbond gesloten maar zijn door de Opgestane Christus 
geopend. Door de Heere Jezus Christus, onze Hogepriester mogen wij binnen in het Heilige 
der Heiligen, waar de Verzoendeksel oftewel de Troon der Genade staat. (Zie ook de studie 
Hogepriester en de studie Hebreeën negen en tien) 
 

Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot 
den Vader, dan door Mij. 
 
In het Binnenste Heiligdom 
 
De Heere Jezus Christus offreert Zichzelf aan God. Doordat de Heere Jezus Christus Zichzelf 
vrijwilig offert, Zichzelf aanbiedt als Hogepriester aan God, worden ook wij, als Zijn Lichaam 
geofferd aan God. Op die manier kunnen wij dienstbaar zijn aan God. Zónder de Heere Jezus 
Christus kunnen wij niet opstijgen en levend gemaakt worden als offer voor God. Van onszelf 
kunnen wij niet dienstbaar zijn aan Hem. Door in Gemeenschap met de Hogepriester te 
blijven, worden wij continu gereinigd om zodoende geoffreerd te kunnen worden aan God, 
om in Zijn Dienst te kunnen staan. In Christus zijn ook wij priesters. 
 
De Heere Jezus diende op aarde. Hij heeft Zichzelf vernederd en was gehoorzaam tot de 
dood, de dood aan het kruis. Op grond van Zíjn Geloof en Gehoorzaamheid aan de Vader, 
werd Hij verhoogd tot aan de Rechterhand van God. Dat is al gebeurd, Hij zit vanaf Zijn 
Opstanding op de Troon. Maar de Heere Jezus Christus heeft nog steeds een dienende 
functie. God heeft Hem aangesteld in een bepaald Ambt. Hij heeft Hem 
verantwoordelijkheid opgelegd. God heeft Hem gesteld tot Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond. En in die functie dient Hij in de praktijk de Gemeente, want dat is de 
verantwoordelijkheid die Hij opgelegd heeft gekregen en Hij doet dit vrijwillig. 
De Heere Jezus Christus heeft Zichzelf overgegeven voor de Gemeente. Dit alles uit de 
rijkdom van Zijn Barmhartige Genade. Het is de bedoeling dat ook wij onze 
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verantwoordelijkheid nemen aangezien wij één Plant zijn met Hem. Naderen tot de 
Genadetroon betekent dat wij God zouden dienen in Christus. 
 
Hebreeën 4 
13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor 
de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben. 
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
 
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. 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed. 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
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9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus; 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het 
geloof aan Hem. 
 
13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw 
heerlijkheid. 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
 
Niet vertragen betekent niet bezwijken en dus een groot uithoudingsvermogen hebben. Met 
verdrukkingen bedoelt Paulus zijn gevangenschap in Rome. De Efeziërs wisten daarvan. 
Paulus vraagt aan de Efeziërs om niet op te geven nu zij weten wat Paulus te verduren heeft 
omwille van zijn trouw aan het Evangelie. Het Evangelie van Paulus over de Verborgenheid. 
Paulus zegt dat zíjn verdrukking tot heerlijkheid is van de Efeziërs. Want juist in 
gevangenschap heeft hij hen veel brieven geschreven tot opbouw en vertroosting. Hij schrijft 
over de Positie en Heerlijkheid van Christus en dat dit in Christus ook hun (en onze!) positie  
geworden is.  
 
Nu nog geen Koninkrijk op aarde 
 
Paulus predikt over vrijheid en overwinning in Christus Jezus. En dat alles aan Christus 
onderworpen is. Maar in plaats van vrijheid en overwinning zien de Efeziërs dat Paulus een 
gevangene is in Rome. In het begin van Handelingen leek het er nog op dat op aarde alles 
aan Christus onderworpen zou worden. Het Koninkrijk van Christus werd op aarde gepredikt 
in alle Heidense talen en met vele grote wonderen en tekenen. Tegen alle verdrukkingen in 
kwamen er velen tot geloof in de Heere Jezus Christus. Velen werden toegevoegd aan de 
Gemeente, het Lichaam van Christus. Zelfs de gevangenisdeuren gingen voor Gods 
dienstknechten open. Maar aan het einde van Handelingen was er op aarde nog maar weinig 
over van al die grote manifestaties. Het bleek steeds meer dat er in deze Bedeling geen 
sprake meer zou zijn van het Geopenbaard Koninkrijk van Christus op aarde. Ook voor 
Paulus, Gods grote en trouwe dienstknecht, bleef de gevangenis nu gesloten. Wonderen 
hielden op, vreemde tongen en talen verstomden.    
 
Handelingen 2 
41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen 
toegedaan omtrent drie duizend zielen. 
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking 
des broods, en in de gebeden. 
43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de 
apostelen. 
44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 
45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van 
node had. 
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46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood 
brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; 
47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de 
Gemeente, die zalig werden. 
 
Handelingen 12 
5 Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Gemeente werd een gedurig 
gebed tot God voor hem gedaan. 
6 Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus dienzelfden nacht tussen twee 
krijgsknechten, gebonden met twee ketenen; en de wachters voor de deur bewaarden 
de gevangenis. 
7 En ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de 
zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van 
de handen. 
8 En de engel zeide tot hem: Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij 
zeide tot hem: Werp uw mantel om, en volg mij. 
9 En uitgaande volgde hij hem, en wist niet, dat het waarachtig was, hetgeen door den engel 
geschiedde, maar hij meende, dat hij een gezicht zag. 
10 En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort, 
die naar de stad leidt; dewelke van zelve hun geopend werd. En uitgegaan zijnde, gingen zij 
een straat voort, en terstond scheidde de engel van hem. 
11 En Petrus, tot zichzelven gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere 
Zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes, en uit al de 
verwachting van het volk der Joden. 
 
Maar Paulus weet en predikt dat er in deze Bedeling nog helemaal geen Geopenbaard 
Koninkrijk komt. Overeenkomstig het profetisch Woord zou de prediking over het 
geopenbaarde Koninkrijk op aarde verstommen. Want er is nu geen sprake van een 
geopenbaard maar een verborgen Koninkrijk. En van Zijn verborgen Koninkrijk is op aarde 
(nog) niets te zien of te merken. Maar wij zien de Heere Jezus Christus met ogen des geloofs.  
        

Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 
allen den dood smaken zou. 
10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, 
dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid 
door lijden zou heiligen. 
11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak 
Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen. 
12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het midden der Gemeente zal 
Ik U lofzingen. 
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Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
 
Heerlijkheid 
 
Paulus’ gevangenschap en zijn verdrukkingen zouden het geloof van de Efeziërs juist 
standvastiger moeten maken. Want doordat Paulus gevangen zit, weten zij dat onze 
Hogepriester nog steeds in het Binnenste Heiligdom verblijft. Weten zij dat Hij verborgen is 
voor de wereld. Hij doet verborgen Werk in de Hemel en daardoor zullen zij, en natuurlijk 
ook wij, straks Heerlijkheid ontvangen. Het is nog steeds Grote Verzoendag dus de 
Hogepriester bidt voor ons, heiligt ons en reinigt onze gewetens en maakt ons op die manier 
bruikbaar voor de dienst aan God. Ter Heerlijkheid van Hem. En de Heilige Geest is een 
onderpand van onze Erfenis, onze Heerlijkheid, straks. Het Werk van de Hogepriester komt 
ook ten goede aan ons. Zodat ook wij straks de volledige Erfenis kunnen ontvangen. En dat 
wij de Verheerlijkte Christus nog niet zien is dus juist tot onze Heerlijkheid. 
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen. 
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 
worden, te hulp komen. 
 

14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
 

Het buigen van de knieën is een uitbeelding van aanbidding, nederigheid en onderwerping 
aan de Vader. En om welke oorzaak buigt Paulus zijn knieën tot de Vader van de Heere Jezus 
Christus? Omdat Hij de Vader bidt dat de Efeziërs niet zouden bezwijken onder 
verdrukkingen. Paulus dankt de Vader op zijn knieën dat zijn gevangenschap tot Heerlijkheid 
is. Ten eerste omdat zijn gevangenschap typologisch een beeld is van de Gemeente die 
gevangen genomen is door de Heere Jezus Christus. En dat beseft Paulus heel goed. Hij zegt 
immers niet voor niets dat Hij een gevangene is van de Heere Jezus Christus. En ten tweede 
is zijn gevangenschap een gevolg van zijn prediking over de Gemeentelijke Waarheden. Deze 
bediening heeft hij van de Heere gekregen en het feit dat deze Verborgenheid nu openbaar 
wordt, is ter heerlijkheid van elke heiden. Ook voor ons. Want indien Paulus de 
Verborgenheden niet bekend gemaakt had, zouden wij niets weten over deze Bedeling. En 
zouden wij niet weten hóe wij de Heere zouden dienen. En dat heeft ook weer gevolgen 
voor onze eigen erfenis. De door Paulus bekend gemaakte Gemeentelijke Waarheden staan 
in dit hoofdstuk en de twee hoofdstukken daarvoor; wij zijn met Christus mede opgewekt , 
mede in de Hemel gezet, mede erfgenamen geworden, mede-deelgenoten aan de Belofte. Paulus 
heeft ons bekend gemaakt met de Bedeling der Genade Gods. En wij zouden de Heere zeer dankbaar 
zijn dat wij, in Hem, in vrijmoedigheid kunnen naderen tot de Troon der Genade om onze diensten 
aan God aan te bieden. Dankbaar dat de Heere Jezus Christus Zich heeft overgegeven en nog steeds 
een Dienstknecht is van de Vader. Dankbaar dat Hij, als Hogepriester, een verborgen Werk doet aan 
ons en wat zal leiden tot Heerlijkheid in de toekomst.   
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14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
 
Kern van Efezebrief 
 

Dit gebed van Paulus is eigenlijk de kern van de hele Efezebrief. De oorzaak voor dit 
dankgebed is de vrijmoedige toegang tot de Troon der Genade, mogelijk gemaakt door onze 
Hogepriester de Heere Jezus Christus. Paulus besluit zijn gebed in vers eenentwintig met de 
woorden; aan Hem is de Heerlijkheid in de Gemeente, in alle geslachten, tot in alle 
eeuwigheid, Amen. Paulus bidt tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Paulus bidt niet  
tot ‘God de Vader’ maar hij bidt tot ‘de Vader’. Hiermee benadrukt Paulus nog een keer dat 
wij het Lichaam van de Heere Jezus Christus zijn. En dat de Vader van de Heere Jezus 
Christus dan ook ónze Vader is. Wij zijn mede-erfgenamen in Christus, wij zijn Zijn 
Broederen. Wij zijn immers één Plant met Hem. 
 
Romeinen 8 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
Psalm 22 
22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. 
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen. 
 
Dit gebed van Paulus is het centrum van de brief. Het eerste gedeelte, het leerstellige 
gedeelte, eindigt met dit gebed. Na dit gebed gaat Paulus vanaf Efeze vier door met het 
praktische gedeelte van de brief. In de brief aan de Hebreeën zien we precies hetzelfde met 
dezelfde Waarheid. Deze brief bestaat ook uit twee delen. Het eerste deel, het leerstellige 
gedeelte, gaat over Mozes als type van Christus. Het tweede gedeelte vanaf Hebreeën vijf 
wordt Aäron gezien als type van de Heere Jezus Christus, onze Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond. Melchizédek speelt de hele brief door de Hoofdrol. De functie van Hogepriester en 
Koning komt in Hem samen. (Zie ook de studie Hogepriester) Ook in de Hebreeënbrief is de 
kern dat wij zonder schroom kunnen naderen tot de Troon der Genade. Naderen tot Die 
Troon om ons als levende offerande aan Hem aan te bieden. 
 
Hebreeën 4 
14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
 
Hebreeën 8 
1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen 
Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen: 
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2 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, 
en geen mens. 
 
Efeze 3 
12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het 
geloof aan Hem. 
13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw 
heerlijkheid. 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus; 
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het 
geloof aan Hem. 
13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw 
heerlijkheid. 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
 

15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
 
‘Uit Welken’ slaat terug op de Vader. En met de Vader wordt hier de Gever (van het Zaad, 
het Woord) oftewel de Schepper oftewel de Verwekker bedoeld. Door Hem en tot Hem is 
alles ontstaan. Het gebed van Paulus wat hier begint lijkt min of meer op het gebed van 
Paulus in de Romeinenbrief. 
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Kolossenzen 1 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
 
Efeze 3 
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods. 
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of 
denken, naar de kracht, die in ons werkt, 
21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot 
alle eeuwigheid. Amen. 
 
Romeinen 11 
33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn 
oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! 
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? 
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der 
eeuwigheid. Amen. 
 
Efeze 3 

1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus), 
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, 
naar de werking Zijner kracht. 
8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen 
door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, 
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus; 
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10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 
den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; 
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 
12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het 
geloof aan Hem. 
13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw 
heerlijkheid. 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 
 
Gebed naar Zijn Wil 
 
Paulus bidt tot de God de Vader dat het geestelijk leven van de Efeziërs door de Kracht van 
de Heilige Geest gesterkt zal worden. Zodat zij zonder schroom zouden naderen tot de 
Genadetroon. Ook in verdrukking. Dit is een gebed naar Zijn Wil en zal dan ook zeker worden 
verhoord. De inwendigen mens is de nieuwe mens in Christus. De uitwendige mens is de 
oude natuurlijke mens. Wat is de Heerlijkheid van God de Vader? Dat is Christus. Dus Paulus 
bidt dat wij (net zoals de Efeziërs) met de Kracht van Christus gesterkt zouden worden. De 
Verborgen Christus woont in ons. De Kracht van Christus is onzichtbaar voor de wereld. Onze 
positie is in Christus, in de Hemel en in overeenstemming met Zijn Kracht worden wij 
gesterkt indien wij daarom vragen. En Zijn Kracht is zoveel groter dan wij kunnen bedenken. 
Paulus bidt in het eerste hoofdstuk dat wij de Gemeentelijke Waarheden zouden leren 
begrijpen en onze positie in Hem zouden kennen. Daar bidt hij ook dat wij zouden begrijpen 
hoe enorm groot Zijn Kracht in ons is. En de Heere Jezus Christus wil ons geloofsleven met 
Díe Kracht versterken zodat wij standvastig en vol vertrouwen ons laten leiden door Hém. 
Juist in verdrukking. Zijn Kracht in ons is onze Wapenuitrusting. 
 
Efeze 1 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
 
1 Johannes 5 
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij 
ons verhoort. 
15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de 
beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 
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2 Korinthe 4 
14 Wetende, dat Hij, Die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, 
en met ulieden daar zal stellen. 
15 Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, door de 
dankzegging van velen, overvloedig worde ter heerlijkheid Gods. 
16 Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo 
wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 
17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer 
uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
          

2 thessalonicenzen 3 
3 Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze. 
 
13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw 
heerlijkheid. 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 
 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
 
Eén Plant met Hem 
 

In dit vers uit het gebed van Paulus staat hetzelfde als in het vorige vers maar dan met 
andere bewoordingen. Met Kracht versterkt worden door Zijn Geest is hetzelfde als dat 
Christus in je hart woont en je daardoor vast staat in Zijn Liefde… Als je daarvoor openstaat 
natuurlijk! De Heere woont met Zijn Geest in elke wedergeborene maar de Heere dringt Zich 
niet op. Alleen wanneer je je in dienstbaarheid aan Hem onderwerpt, zal Hij Zijn Werk in en 
door jou bewerkstelligen. Hij wil graag het Werk dat Hij begonnen is in iedere gelovige, 
voleindigen. Maar de keuze om Vruchtbare Werken te doen, ligt bij de gelovige zelf. 
Wanneer we de Geest Zijn Werk niet laten doen in en door ons, dan bedroef je de Geest. (Zie 
de studie de Geest bedroeven, uitblussen of lasteren). Als iemand tot geloof komt en 
wedergeboren is, komt op hetzelfde moment de Geest in je wonen. (Zie studie Efeze 1) 
Christus woont dan door geloof in je hart. De Heere wil dat wij in Hem geworteld en 
gefundeerd zijn. Dat wij vast staan in Zijn Woord. Hij is het Fundament. Wij zijn geworteld in 
Christus. Wij zijn één Plant met Hem geworden. De Efezebrief gaat hoofdzakelijk over het 
feit dat wij in Christus zijn en dat wij in Hem in dezelfde Positie staan. Toch lezen we hier al 
dat Christus ook in ons is. Dit staat nadrukkelijker in de brief aan de Kolossensen. Maar het 
verschil tussen ‘wij in Christus’ en ‘Christus in ons’, is niet al te groot. Want in betekent in 
verbondenheid met, oftewel tesamen met. 
 
Filippensen 1 
3 Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk. 
4 (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende) 
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5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe; 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Efeze 3 
13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw 
heerlijkheid. 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
        

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods. 
 
Iedereen kan het gaan begrijpen 
 
Kolossensen 2 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 
 
Wat zouden wij begrijpen? Het is de bedoeling dat wij de volledige inhoud gaan begrijpen 
van de Volheid van God. De volledige inhoud = lengte x breedte x diepte. Maar wat is dan de 
Volheid Gods? Dat stond al in hoofdstuk één; Zijn Lichaam, de Gemeente, is de Vervulling 
oftewel de Volheid van Degene Die alles in allen vervult! Dus al de Volheid Gods is Christus 
en de Gemeente, Zijn Lichaam. Alle heiligen, oftewel alle gelovigen, zouden de 
Gemeentelijke Waarheden, de Verborgenheid, kunnen begrijpen, zegt Paulus. En Paulus is 
de eerste die al deze Waarheden over de Verborgenheid te horen kreeg, Maar door de 
Geest van Christus, Die in ons woont, kunnen wij dit alles ook gaan begrijpen. Als we willen 
en daar enigszins moeite voor willen doen! De Geest van Wijsheid en Openbaring in Zijn 
Kennis zal je dan zeker leiden. En om die Onnaspeurlijke Rijkdom van Christus te gaan begrijpen, 

hebben we daar volgens vers zestien ook nog Kracht en Genade en Wijsheid van God voor nodig. En 
elke gelovige kan dus tenvolle begrijpen! Dáárom bidt Paulus dat de Vader ons geve met 
Kracht versterkt te worden door Zijn Geest, in de inwendige mens. Zodat wij op die manier 
tenvolle zouden begrijpen, over breedte, lengte, diepte en hoogte. 
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Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
 
1 Korinthe 2 
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 
liefhebben. 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods. 
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 
 
Johannes 16 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al 
de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
 
Efeze 3 
13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw 
heerlijkheid. 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt;        
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods. 
 
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of 
denken, naar de kracht, die in ons werkt, 
21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, 
tot alle eeuwigheid. Amen 
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Zijn Opstandingskracht 
 
God is bij machte om met Zijn Kracht oneindig veel meer te doen dan wij maar kunnen 
bedenken of bidden. Het is namelijk Dezelfde Kracht waarmee Hij de Heere Jezus Christus  
uit de dood deed opstaan. Het is Diezelfde Opstandingskracht Die in ons werkt. In de vorige 
verzen staat dat wij de Gemeentelijke Waarheden kunnen begrijpen vanuit Zijn Woord en 
dat het ook de bedoeling is dat wij weten wat de Verborgenheid inhoudt. Maar dan nóg 
zullen wij niet kunnen bedenken of bidden wát Zijn Kracht in ons bewerkt. Zijn Kracht werkt 
in het verborgene in de gelovigen, in de Gemeente. En wát wij ook bedenken of biddden, het 
zal altijd minder zijn dan hetgeen God ons geeft. Want ons bidden en denken gaat niet 
verder dan ons aardse leven en onze aardse omstandigheden. Maar de Kracht Die in ons 
werkt, heeft met de Heerlijkheid van Christus te maken in déze Bedeling. De Kracht Die in 
ons werkt, heeft niets met de wereld te maken. En in overeenstemming met Die Kracht, 
worden wij gezegend. En wij zouden ons dan ook overgeven aan Zíjn Kracht en onze eigen 
kracht opgeven. Wij zouden ons overgeven aan Christus Die in ons woont. Hij wil in en door 
ons werken met Zijn Kracht. De oude mens uitdoen en de nieuwe mens aandoen. 
 
Efeze 4 
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. 
 
Filippensen 3 
9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar 
die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het 
geloof; 
10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn 
dood gelijkvormig wordende; 
 
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. 
 
21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, 
tot alle eeuwigheid. Amen 
 
Heerlijkheid in de Gemeente 
 
Christus heeft nog geen Heerlijkheid in de Wereld. Christus heeft verborgen Heerlijkheid in 
de Hemel en in de Gemeente. Zijn Heerlijkheid, Zijn uitnemende Rijkdom der Genade en de 
veelkleurige Wijsheid van God worden door de Gemeente gedemonstreerd aan de 
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overheden en machten in de Hemel. De Heerlijkheid en Positie van Christus is ver boven alle 
overheid en kracht en macht maar nog niet in de wereld zichtbaar. Hem zij de Heerlijkheid in 
de Gemeente en niet door de Gemeente. De Heerlijkheid van Christus heeft zijn 
weerspiegeling, zijn afstraling en uitwerking in de Gemeente. En, als het goed is, natuurlijk 
ook in ons persoonlijk leven. Hoe dat er in de praktijk uitziet, lezen we vanaf het volgende 
hoofdstuk. 
 
Hoofdstuk 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
5 Een Heere, een geloof, een doop, 
6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. 
 
Zó krijgt de Heerlijkheid van Christus gestalte in de Gemeente. Dat is de Vrucht van de Geest 
van Christus in de Gemeente. De Vrucht van de Geest is het Leven en de Gezindheid van 
Christus in ons. De nieuwe mens. De Vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En 
daardoor krijgt Christus Heerlijkheid. Niet door onze daden in de wereld of pogingen om 
deze oude Schepping op te leuken maar door Zijn verborgen Geestelijk Werk in ons. Zo 
worden wij Zijn Beeld deelachtig. Christus is Degene Die deze Heerlijkheid bewerkstelligt.  
 
1 Petrus 5 
1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens 
van Christus ben, en deelachtigder heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 
        
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. 
48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige 
zijn ook de hemelsen. 
49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook 
het beeld des Hemelsen dragen. 
 
2 Korinthe 3 
17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 
18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel 
aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 
 
 

                                                      Amen. 


