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Geachte lezer,     
 
Wij verheugen ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze 
studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid 
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te 
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u 
deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringeno-
menheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in 
het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht 
gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Broeders en Zusters, laten wij opslaan en lezen 1 Cor. 2:6-16 “Toch spreken wij wijsheid bij hen, die 
daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht 
teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van 
eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar 
geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd 
hebben. 
 
Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God 
het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch 
onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook 
niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de 
Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.  
 

Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd 
zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet 
hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts 
geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door 
niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin 
van Christus”. 
 
Laten wij ons bepalen in dit Schriftgedeelte bij vers 6 en 7 “Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daar-
voor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht 
teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van 
eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid”. 
 
Wij hebben al gezien, hoe er in het Nieuwe Testament sprake is van vier verschillende evangeliën van 
God, terwijl er ook nog een vijfde (een ander) evangelie genoemd wordt, dat de vijand laat verkondigen, 
wat dus in diepste wezen een vals evangelie is. 
 
Het evangelie van het Koninkrijk Gods werd gepredikt vóór en was gericht tot de mensen, die, toen de 
Heer Jezus op aarde was, in Israël leefden, opdat zij zich zouden bekeren om in te kunnen gaan in het 
aardse Koninkrijk, dat de Heer Jezus zou oprichten.  
 
Dit evangelie is o.a. verkondigd door Johannes de Doper, door de Heer Jezus, daarna door de twaalven 
en ook door de zeventigen. Het is de verkondiging van het aardse Koninkrijk, waarvan de Heer Jezus de 
Koning is.  
 
Maar dit evangelie verkondigt de Heer Jezus niet in Zijn kruisdood en Opstanding, want dat kon ook nog 
niet. Maar na de Pinksterdag zien wij, hoe het evangelie der genade, der behoudenis door de apostelen 
verkondigd wordt.  
 
Maar daarna heeft de Heer Jezus aan Paulus een voortgezet evangelie geopenbaard, wat de Schrift 
noemt: het evangelie van de Heerlijkheid van Christus en dit was een groot geheimenis.  
 
In de Openbaring van de Heer Jezus is ook nog sprake van het eeuwig evangelie, dat het enige 
evangelie is, dat door engelen aan de schepping verkondigd wordt en dat inhoud, dat God de Schepper 
is en dat allen zich voor die Schepper moeten buigen.  
 
Maar nu willen wij ons bepalen bij het evangelie, dat Paulus bracht, dat dus niet alleen bestond uit het 
evangelie der genade, maar ook uit het evangelie van de Heerlijkheid van Christus.  
 
Door het evangelie der Genade, verkondigt in de kracht van Gods Geest door gezalfde dienstknechten, 
die door God daarvoor bestemt zijn, worden vele zondaars gered en behouden en gemaakt tot kinderen 
van God.  
 
Johannes zegt immers in Joh. 1:12 “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gege-
ven om kinderen Gods te worden”.  



Bijbelstudie Centrum  
”De verborgenheden Gods” 

 3 

 
Dat is het evangelie der Genade, dat wordt gepredikt aan de wereld, aan zondaren, opdat zij zich 
bekeren en wedergeboren zullen zijn in de Naam van de Heer Jezus en zo behouden worden.  
 
Maar het evangelie, dat Paulus daarbij predikt, wat aan hem bijzonder was toevertrouwd, is het 
evangelie van de Heerlijkheid van Christus en dat wordt gericht tot hen, die wedergeboren zijn met het 
doel, dat vele zonen tot heerlijkheid gebracht worden. Zo staat het in Hebreeën 2:10 “Want het voegde 
Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de 
Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken”. 
 
In 1 Cor. 2:7 zegt Paulus nog meer. “maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid 
Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid”. Hier gaat het dus om de 
heerlijkheid, niet om de behoudenis.  
 
In het Nieuwe Testament zijn ons twaalf geheimenissen Gods geopenbaard geworden, waarvan acht 
van deze verborgenheden de Heer Jezus heeft geopenbaard door middel van de apostel Paulus, drie 
door middel van de apostel Johannes en één, de eerste helft, heeft Hij Zelf geopenbaard in de gelij-
kenissen van het Koninkrijk der hemelen, die wij vinden in Matt. 13.  
 
Wij willen ons dus bijzonder bepalen bij wat Paulus geopenbaard heeft gekregen. Wat houden nu de 
geheimenissen, de verborgenheden Gods in? Zijn het geheimenissen, die God voor de mens verborgen 
wil houden en wij dus niet kunnen weten?  
 
Neen, natuurlijk niet, want dan zouden zij niet opgeschreven staan als geopenbaarde waarheden. Maar 
het wil zeggen, dat deze geheimenissen Gods deel uitmaken van Gods eeuwige Raadsplan, dat Hij in 
Zichzelf heeft voorgenomen vóór de grondlegging der wereld, maar wat God in Zich verborgen heeft 
gehouden.  
 
Vóór de grondlegging der wereld betekent letterlijk volgens de grondtekst: vóór de grondlegging van de 
tijdperken. In onze vertaling staat altijd “wereld”, maar dat is fout, want er staat letterlijk vóór de grond-
legging der “tijdperken” of “ayonen”, wat betekent: voor de aanvang van de tijd, daar waar Johannes 
ook begint met zijn evangelie. “In den beginne was het Woord” en daar bedoelt hij mee vóór de aanvang 
van de tijd.  
 
Vóór den beginne had God in Zichzelf deze verborgenheden al voorgenomen, want die maken deel uit 
van Zijn Raadsplan, maar Hij heeft het verborgen gehouden in Zichzelf, d.w.z. dat niemand daar iets van 
wist, geen van de mensenkinderen, geen van de engelen of engelvorsten en dus ook satan niet met zijn 
gevallen engelen.  
 
“Het is verborgen gebleven”, zegt Paulus, “in God”, totdat de tijd kwam, dat God het ging openbaren 
door de Heilige Geest aan degenen, die daarvoor rijp waren. En in het bijzonder is dit ook de apostel 
Paulus ten deel gevallen.  
 
Wij hebben er al eerder op gewezen, dat Paulus een heel bijzondere plaats inneemt boven de andere 
apostelen. Want aan hem heeft de Heer Jezus, die het van de Vader ontvangen had, immers bekend 
gemaakt.  
 
Bij zijn heel bijzondere bekering en wedergeboorte had de Heer Jezus al gezegd, dat Hij hem bestemd 
had als een uitverkoren vat, om nog niet geopenbaarde geheimenissen te gaan openbaren. 
 
Het evangelie der Genade was reeds bekend aan de twaalven, maar het evangelie van de Heerlijkheid 
Gods is pas later bekend geworden en in het bijzonder door de apostel Paulus.  
 
In Hand. 26:15-18 vinden wij dat. “En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij 
vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als 
dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk 
en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en 
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van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden 
zouden ontvangen door het geloof in Mij”. 
 
Maar de NBG vertaling is hierin onduidelijk. In Hand. 26:15-16 lezen wij: “En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? 
En de Here zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u 
verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u 
verschijnen zal”. 
 
Een andere vertaling zegt: “want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te stellen (om u te bestemmen) 
tot dienaar en getuige van wat gij gezien hebt en van wat Ik u nog zal laten zien”.  
 
“van wat gij gezien hebt”, wat is dat? Dat slaat op de Heer Jezus, Die gekruisigd en opgestaan is, wat 
behoort bij het evangelie der Genade. Maar: “van wat Ik u nog zal laten zien”, dat slaat op de Heerlijk-
heid.  
 
Wij zien dus, dat Paulus al bij zijn bekering hiertoe geroepen wordt, daarom kan Paulus vrijmoedig 
zeggen in Rom. 16:25 “Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van 
Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen”.  
 
In Hand. 26:17-18 wat wij reeds gelezen hebben, waarvoor deze bijzondere openbaringen van de Heer 
Jezus aan de apostel Paulus toevertrouwd wordt. (vergeving van zonden, dit is het evangelie der 
Genade) (een erfdeel onder de geheiligden zullen ontvangen, is het evangelie der Heerlijkheid).  
 
Wij lezen ook in Ef. 3:2-7, dat Paulus een heel bijzondere bediening heeft gehad. “gij hebt immers 
gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven: dat mij door openbaring het 
geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarnaar kunt gij bij het lezen u 
een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten 
niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de 
heiligen, zijn apostelen en profeten: (dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden 
en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden 
ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht”. 
 
Hier zien wij dus, waar het om gaat: dat de heidenen behouden zullen worden? Neen, dat was geen 
geheimenis. Dat de heidenen zalig konden worden door het geloof? Neen, want dat was ook aan de 
andere apostelen bekend.  
 
Het geopenbaarde geheimenis is, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de Heerlijkheid van 
Christus, medeleden van het Lichaam van Christus en medegenoten van de belofte in Christus Jezus 
door het evangelie. Dat is het wonderlijke! Maar dat evangelie is zo heel, heel weinig bekend en je hoort 
hier zelden iets over.  
 
Paulus gaat verder in vers 8 en 9 van Ef. 3 “Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te 
beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te 
stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, 
de Schepper van alle dingen”. Een wonderbare bediening had Paulus dus ontvangen!  
 
En nu willen wij nog iets van deze geheimenissen naar voren brengen.  
 
Het eerste geheimenis, waarvan Paulus spreekt vinden wij staan in 1 Tim. 3:16, waar geschreven staat: 
“En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is 
gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd 
in de wereld, opgenomen in heerlijkheid”. 
 
Het was geen geheimenis, dat God Zich openbaarde aan het vlees, aan de mensen en dat God van tijd 
tot tijd ook sprak tot de mensen en aan hen verscheen, zoals in het Paradijs. In het Paradijs lezen wij, 
hoe God, dat is de Heer Jezus in Zijn eeuwige Godheid, die met Adam en Eva sprak.  
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En God heeft Zich ook op meerdere wijzen geopenbaard aan het volk Israël. Daalde Hij niet neer op de 
Sinaï en sprak Hij daar niet uit een vuur? Is Hij niet meermalen verschenen aan Abraham? Enz..  
 
Maar wat is het geheimenis nu? Het was nooit in een mensenhart opgekomen, dat de eeuwige God de 
menselijke natuur, de menselijke staat, zou aannemen en Zich Eén zou maken met ons. Dat was een 
groot geheimenis! Daarom zegt Paulus: “Groot is het geheimenis der godsvrucht, die Zich geopenbaard 
heeft in het vlees”, maar niet aan het vlees.  
 
En dan komen wij direct tot het tweede geheimenis, waarvan Paulus spreekt in Col. 1: 27 “Hun heeft God 
willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de 
hoop der heerlijkheid”. In de grondtekst staat niet “onder u”, maar “Christus in u”. Het eerste geheimenis 
is geweldig groot, zegt Paulus, dat God de menselijke natuur aannam en Zich zo één met de mensen 
maakte.   
 
Maar hier vinden wij een nog groter geheimenis, want hij zegt, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis 
is: “Christus in u”, d.w.z. dat wij, die tot geloof gekomen en gewassen zijn in het Bloed van het Lam, dus 
wedergeboren, nu de Godsnatuur in ons hebben ontvangen. Dat is een wonder!  
 
Zoals God de menselijke natuur aannam, zo kunnen nu zij, die daartoe geroepen worden door dit 
evangelie van de Heerlijkheid, de Goddelijke natuur in zich verenigd krijgen en dat is het wonder van de 
wedergeboorte.  
 
Want dat is Christus, dat is God, die in ons woont en Zich één met ons gemaakt heeft. Dat is het 
grootste wonder, waarvan Paulus ook zegt in Gal. 2:20 “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, 
(dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door 
het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven”. 
 
En daarvan spreekt hij ook in Romeinen 8, dat de Geest van Christus in ons is en in Col. 1:27 staat: 
“Christus in ons, de hoop der heerlijkheid”. Wat is dat wonderbaar!  
 
Zoals God in Christus Zich verenigde met de mens en de menselijke natuur aannam, zo worden wij nu 
verenigd met Hem en ontvangen wij Hem in ons, de Godsnatuur.  
 
Nu komen wij tot een derde geheimenis, dat wij vinden in Ef. 3:6 “(dit geheimenis), dat de heidenen mede-
erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie”. 
  
Hier lezen wij, dat deze wedergeboren mensen uit de Joden en uit alle volkeren (heidenen), tezamen 
verbonden zijn in één Lichaam, het Lichaam van Christus. Dat is een geheimenis, waarvan hij ook in Ef. 
2:14-16 spreekt. “Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding 
maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen 
bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te 
scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij 
de vijandschap gedood heeft”.  
 
Dat is het wonder, dat wij allen tezamen zonder onderscheid, die ene nieuwe schepping vormen en dat 
de tussenmuur tussen Jood en heiden, barbaar, Rus, Amerikaan, man, vrouw, is opgeheven. Dat is het 
wonder, waarvan Paulus ook leert op verschillende plaatsen, o.a. in 1 Cor. 12:12-13a “Want gelijk het 
lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo 
ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 
slaven, hetzij vrijen”. 
 
Hij zegt niet: zo ook de Gemeente, maar “zo ook Christus”, want dat is de Gemeente en de Gemeente is 
Christus, één Lichaam. Ook spreekt Paulus van dit derde geheimenis in Col. 2:9 “want in Hem woont al 
de volheid der Godheid lichamelijk”. 
 
Wij zijn dus in één Lichaam geroepen! Daarom zegt de Heer Jezus, dat Hij niet alleen komt, omdat hij 
niet te scheiden is van God de Vader en evenmin van de Heilige Geest, want het is een Drie-enige God.  
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Jezus zegt daarom in Joh. 14:23 “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij 
mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen”. 
 
“Wij” betekent meer dan één. Is het niet zo? Wij hebben hier de Goddelijke Drie-eenheid, zoals God de 
Vader in de Zoon woont en in de Heilige Geest.  
 
En als wij Christus in ons ontvangen, dan komt ook de Vader en vanzelf de Heilige Geest, want het is de 
Heilige Geest, die het leven van God de Vader en de Zoon in ons brengt. Wonderlijke geheimenissen!  
 
En nu krijgen wij het vierde geheimenis, dat Paulus weer zeer groot noemt. Wij hebben nu het tweede 
geheimenis gezien: de wedergeboorte, Christus in ons, waardoor wij verenigd worden met de Goddelijke 
natuur en het derde geheimenis; dat alle gelovigen nu tot één Geest tot één Lichaam gedoopt zijn. 
  
Het vierde geheimenis, dat in alle eeuwen onbekend was geweest, hetgeen trouwens ook voor al deze 
geheimenissen geldt. Wij lezen dit geheimenis in Ef. 5:30-32 “omdat wij leden zijn van zijn 
lichaam. Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee 
zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en [op] de 
gemeente”.  
 
Het is een geweldig geheimenis, dat de Gemeente, welke het Lichaam van Christus is, nu ook de 
nieuwe Eva is, de Bruid des Lams. Zoals God aan de eerste Adam op een bijzondere wijze een vrouw 
schonk, die uit hem genomen werd, opdat Eva daardoor gebouwd zou worden.  
 
Zo heeft God en dat is een afschaduwing en een geheimenis, aan de laatste Adam, Christus, die nu het 
Hoofd is van de nieuwe schepping, ook een Eva d.w.z. een bruid gegeven, die uit Hem genomen is en 
die één met hem zal zijn, zodat zij niet twee maar één zullen zijn. Daartoe zijn niet alle heiligen geroe-
pen!  
 
De O.T. heiligen, zoals Abraham, Izaäk en Jacob worden “vrienden” van de Bruidegom genoemd en 
ook zij zullen het Lam volgen. Wij vinden in het N.T. nergens, dat de Bruid niet gereed zou zijn, want zij 
is één vlees geworden met Hem en is leven van Zijn Leven en dat is niet te scheiden.  
 
Dit geheimenis is groot, zegt Paulus. Juist deze geweldige waarheden worden ook altijd aangevallen, 
omdat het een geheimenis is en het door Gods Geest aan ons hart geopenbaard moet worden.  
 
Velen willen altijd beweren, dat Israël de bruid is. Israël is de Oud Testamentische verbondsvrouwe, 
maar zij is niet de Bruid van het Lam. Want dit is een verborgenheid, dat verborgen is gebleven, maar 
aan de apostel Paulus geopenbaard is geworden. Wij hebben dus wonderlijke verborgenheden gezien, 
in het bijzonder met betrekking tot de Gemeente.  
 
Maar er is nog een geheimenis, waarvan Paulus spreekt in 1 Cor. 15:51-54 en ook dit staat in verband 
met de Gemeente. “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen 
wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de 
doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet 
onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke 
onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord 
werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning”. 
 
Hij heeft het hier over een geheimenis, maar dat slaat niet op de gewone opstanding, die al bekend was 
in het Oude Testament. Hij spreekt hier over het geheimenis, dat zij, die als leden van de Gemeente 
ontslapen zijn, in een verheerlijkt lichaam zullen opstaan tussen de doden uit in een wonderlijke vóór-
opstanding, zoals de Heer Jezus ook in een verheerlijkt lichaam tussen de doden uit opstond.  
 
En allen, die tot deze Gemeente behoren en nog leven, zullen in één ogenblik veranderd worden en 
tegelijk met hen, die uit de doden opgestaan zijn, weggerukt worden, de Heer Jezus tegemoet in de 
lucht. Dit was een verborgenheid, waar nog nooit van gehoord was, dat levende mensen zo maar van de 
aarde weggehaald zouden worden. Toch zal het gebeuren!  
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Dit is een geheimenis dat plaats zal vinden met haast. Paulus zegt hier: “Zie, ik deel u een geheimenis 
mede”. Hij was dus de uitdeler van de geheimenissen Gods.  
 
Nog wil ik u op één geheimenis wijzen, dat niet direct met de Gemeente te maken heeft, maar dat 
Paulus ook geopenbaard heeft gekregen. U vindt dat in 2 Tess. 2:3-7 “Laat niemand u misleiden, op welke 
wijze ook, want eerst moet de afval (het vertrekkende) komen en de mens der wetteloosheid zich 
openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van 
verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert 
gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem 
weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in 
werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is”. 
 
Het eerste geheimenis, dat wij met elkaar gelezen hebben is groot: het is het geheimenis der Gods-
vrucht en dat houdt in: God gekomen in het vlees, God die mens geworden is.  
 
En daar tegenover staat dit geheimenis, waar hier Paulus van spreekt: “Het geheimenis der wetteloos-
heid”, in tegenstelling met het grote geheimenis van de Godsvrucht. Wat wil dat zeggen?  
 
Het geheimenis van de Godsvrucht wil zeggen: God gekomen in het vlees, mens geworden. En het 
geheimenis van de wetteloosheid is satan, die eveneens komt in het vlees, de wetteloze! Aan het einde 
van dit tijdperk van genade, deze bedeling weten wij, dat de antichrist, de zoon des verderfs, zal komen 
en dat is satan in het vlees.  
 
Dit geheimenis zal plaats vinden aan het einde van dit tijdperk van genade waarin wij nu leven. Wij zien, 
hoe alles in de wereld voorbereid wordt, opdat de antichrist geopenbaard zal kunnen worden, want er 
staat in vers 6 “totdat hij zich openbaart op zijn tijd”.  
 
En dat is niet de tijd, die satan bepaalt, maar die God bepaalt. Hij kan op zijn tijd alleen van Godswege 
openbaar komen. En wij zien, hoe deze tijd nu met rasse schreden nadert.  
 
Daarom moest Israël terug naar haar land en als volk en natie hersteld worden. Want Israël moet niet 
alleen hersteld worden om uiteindelijk hun Messias als hun Koning te ontvangen, maar zij moeten ook 
daar naar toe, opdat, voordat Christus met Zijn Gemeente in Heerlijkheid komt, eerst de antichrist in hun 
midden openbaar moet komen.  
 
Daarom is het zo´n groot teken van de tijd, dat nu in vervulling moet gegaan. De volgende fase was, dat 
de oude stad Jeruzalem weer in Joodse handen moest komen.  
 
God heeft het in 1948 nog niet toegelaten, want het was er nog niet de tijd voor, ook in 1956 was het er 
nog niet de tijd voor, want ook toen heeft Israël in een korte tijd wonderlijk gezegenvierd, maar alles 
werd teniet gedaan, door de VN, zodat zij er geen duimbreed grond er bij kregen en ook de stad 
Jeruzalem niet.  
 
Maar toen heeft God het plotseling toegelaten en met wat een haast! Daarom is nu alles veranderd en 
dat zegt ons, dat niet alleen Christus in het verborgene spoedig komen zal om Zijn Gemeente weg te 
halen, maar ook, dat de antichrist dan openbaar gaat komen.  
 
Daarom moest de oude stad Jeruzalem Joods worden. De volgende fase is, dat de Joden hun tempel 
moeten bouwen, want in die tempel zal de antichrist straks gaan zitten, “om aan zich te laten zien, dat hij 
god is”.  
 
Ik geloof, dat alles, wat er zich op het ogenblik met zo´n grote haast in het Midden Oosten voltrekt, er op 
wijst, dat de antichristelijke geest met grote kracht aan het werk is om tot openbaring te kunnen komen. 
Men hoort aan de kant van hen, die zich met occulte machten bezig houden, waar wij ons verre van 
moeten houden, overal voorspellingen, dat de wereldverlosser al geboren is en in het Midden Oosten 
leeft.  
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En dit horen wij niet van één kant, maar van verschillende kanten. Laten wij daarom biddende en waken-
de zijn ook voor Israël, dat Gods volk is en Zijn oogappel, al is het in een andere verhouding dan de 
Gemeente.  
 
Het is Zijn aardse volk, waaronder Christus Zijn aardse Koninkrijk opricht en sticht, dat straks ook de 
volkeren met hun inkomsten zal verrijken! Maar de strijd, die zich straks gaat afspelen gaat tegen God 
en Zijn komend Rijk. Wij zien aan de ene kant, hoe de Heilige Geest Zich a.h.w. steeds meer terugtrekt, 
terug in het Lichaam, want de tijd nadert snel, dat het Genade tijdperk om is en God meer en meer met 
Israël een aanvang gaat nemen.  
 
Want de volkerenwereld wordt steeds meer met Israël geconfronteerd en dit gaat in toenemende mate. 
Wat zal de komende tijd ons geven, nu er overal zulke geweldige spanningen ontstaan. Maar God re-
geert!  
 
Laten wij bidden ook voor Israël. Maar wat zijn deze geheimenissen Gods weinig bekend en ook hoe 
weinigen weten zich geroepen te zijn tot zo´n een heerlijkheid! Waar worden vandaag dienstknechten 
gevonden, die deze geheimenissen doorgeven?  
 
Paulus zegt toch heel duidelijk in 1 Cor. 4:1 “Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, 
aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd”. 
 
God heeft Zijn dienaren om deze geheimenissen te prediken, maar zij worden helaas steeds minder 
gehoord en men wil dat niet horen, want men luistert liever naar sprekers die komen met een Bijbeltekst 
en daaraan verbonden een eigen, vaak leuk, eigen verhaal. Het is een groot teken van de eindtijd, dat 
het Woord van God, de Bijbel steeds minder en minder gezagdragend wordt.  
 
Heer, help ons, het Evangelie van de Heerlijkheid van onze Heer Jezus beter te leren verstaan en dit 
Evangelie ook uit te dragen. 
  
Amen. 
 


