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1. VOORWOORD 
  

 Je wilt leven zoals Jezus, echt waar. Je bent zo serieus als maar zijn kan, maar 

het lijkt alsof je tegen een berg op fietst. Je houdt van mensen en je houdt van God, dus 

misschien zal vandaag de dag zijn waarop je eindelijk Zijn Zoon kunt imiteren. Misschien 
dat je vandaag eindelijk zachtmoedig kunt zijn, de andere wang toe kunt keren en je 

kunt verheugen terwijl je modder in je gezicht krijgt gegooid.  

 Stel je voor hoe goed het zou voelen om zuiver te zijn – om geen zonde te hebben 

en geen schuld. Stel je voor hoe goed het zou voelen om elke morgen rustig wakker te 
worden, iedereen de hele dag lief te hebben en je hoofd ‘s avonds neer te leggen met 

een gebed voor je vijanden. 

 Als dat eens waar kon zijn. 

 En toch krijg je dat nooit helemaal voor elkaar. Elke avond, in het donker, in je 

bed, besef je wie je bent. Jezus was Jezus, maar jij bent jij. Als je je knieën optrekt 
onder het dekbed, dringt de verschrikkelijke waarheid tot je door: de zoveelste dag vol 

fouten en frustratie. 

 Als er nu toch eens een evangelie in de Bijbel zou zijn voor doodgewone mensen. 

Of zelfs middelmatige mensen. Het lijkt erop dat het evangelie van Jezus, dat ons zegt te 
leven zoals Jezus, de lat net een tikkeltje te, eh, hoog legt. 

 Ik weet er alles van. Ik ben Katholiek opgevoed. De nonnen vertelden me dat het 

enige dat ik hoefde te doen was zachtmoedig zijn zoals Jezus (plus al het andere doen 

zoals Jezus) en dan zou ik naar de hemel gaan. Het leek een hele opgave voor iemand 
met stripfiguren op zijn onderbroek. Wat wist ik nou helemaal? Alles wat ik wilde was 

voetballen en snoepen. 

 Ik herinner me dat ik aan één van de nonnen, die me kwelde, vroeg of zij 

zachtmoedig was; ik vroeg haar of zij alles deed zoals Jezus. Mijn fout. Ze frummelde 
aan haar rozenkrans, maakte dreigende gebaren met een liniaal en zei dat ze natuurlijk 

alles deed zoals Jezus; het was haar beroep. Ik was er niet zo zeker van. Ik had nog 

nooit een plaatje van Jezus gezien waarop Hij een liniaal vasthield. 

 Niettemin, toen Jezus op aarde was, zei Hij een paar moeilijke dingen. Hij vertelde 

de rijken dat ze al hun geld moesten weggeven en Hem moesten volgen (Marcus 10:21). 
Hij zei tegen beschaafde mensen dat ze als kinderen moesten worden (Mattheüs 18:3). 

Als zelfvertrouwen jouw ding was, dan moest je dat loslaten. Was je gelukkig? Spijtig om 

te horen; in plaats daarvan moest je bedroefd worden. Hier was het recept: geef vreugde 

op voor droefenis – en bel me morgenochtend. 
 Alles wat je hoeft te doen is alle geboden gehoorzamen (Mattheüs 28:20). Als je 

hand je ten val brengt, dan gewoon afhakken (Mattheüs 5:30). Als je oog afdwaalt, geen 

probleem – zolang je het maar wel uitrukt (Marcus 9:47). Stop met zeuren; het is beter 

om het koninkrijk verminkt en blind binnen te gaan dan om fatale fouten te blijven 
maken. Als je één mijl met iemand meeloopt, pech gehad – je moet nog een extra mijl 

lopen (Mattheüs 5:41). Als iemand je aanklaagt om je overhemd te krijgen dan is dat 

nog niet voldoende; je moet je jas ook nog weggeven (Mattheüs 5:40). Gooi je schoenen 

en sokken er ook maar bij als je toch bezig bent. Beter (naakt) voorkomen dan genezen. 

Wees waakzaam en bidt – want anders (Lucas 21:36). Als de Bruidegom komt en je lamp 
geen olie heeft, wordt je in de buitenste duisternis geworpen, waar geween en 

tandengeknars zal zijn (Mattheüs 25:30) en een bedroevend gebrek aan drank voor 

volwassenen. 

 Ga nu in vrede, heb lief en dien de Heer – en nog een fijne dag gewenst. 
 

  

 

  
 Geen wonder dat een vriend van me, na het lezen van de vier evangeliën, zei: “Ik 

wil leven zoals Jezus, Martin – echt waar – maar mag ik maandag beginnen? Ik zou nog 

zo graag van het weekend willen genieten.” 
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 Het mag duidelijk zijn, de woorden van Jezus zijn volmaakt. Zijn geboden zijn 

zuiver en heilig, zeven keer verfijnd – en bedoeld voor Israëlieten. Jezus Zelf zei: “Ik ben 

slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls” (Mattheüs 15:24, New King 

James Version). 
 Waarom hebben we deze eenvoudige woorden niet geloofd? Is het te schokkend 

om te denken dat Jezus – toen Hij op aarde was – een nationale boodschap verkondigde 

in plaats van een universele? Te moeilijk om toe te geven dat Jezus de wet van Mozes 

benadrukte (de aan Israël gegeven wet), in plaats van genade? 
Zouden we Jezus niet eren door Zijn eigen verklaring te geloven? Of denken we dat we 

Hem een dienst bewijzen door deze duidelijke zin te negeren, veronderstellend dat we 

het beter weten dan Hij? Zijn we bang om Hem tekort te doen? Waarom? Toen Hij op 

aarde was beperkte Hij Zich met opzet:  
 “Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.” 

 Ben ik een verloren schaap van het huis Israëls? Ik ben feitelijk Nederlands en 

Engels – met een scheutje Frans er doorheen. Betekent dit dat Jezus niet naar mij was 

gezonden? Het schokkende antwoord is: Dat is precies wat het betekent. Toen Jezus op 

aarde was (dit is de sleutel), verkondigde Hij een nationale boodschap aan Israëlieten. 
Punt. Hetgeen betekent dat de rode woorden* niet bedoeld zijn voor mannen en vrouwen 

(noch voor kinderen met stripfiguren op hun onderbroek) van de andere volkeren. Net zo 

min waren de Tien Geboden bedoeld voor welke niet-Israëliet dan ook. *[In een zogenaamde 

“rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt gedrukt.] 

 Niet schieten op de boodschapper. Ik zal mezelf gaandeweg rugdekking geven 

met de Schrift. (“Zij uit de volkeren hebben geen wet” – Romeinen 2:14.) Blijf lezen en 

je zult verlost worden van de cyclus van fouten en schuld die je maanden- of jarenlang 
heeft achtervolgd. Er is een andere boodschap (evangelie) in het Nieuwe Testament, die 

wel voor jou is. Hij is veel makkelijker (je krijgt meer voor minder inspanning) en Jezus 

keurt hem voor 100% goed. Waarom zou Hij niet? Jezus ontwierp hem. Maar Jezus 

onthulde dit evangelie niet voordat Hij naar de hemel terug ging en Zijn stoffige mantel 

verruilde voor verblindende lichtstralen. 
 Het evangelie dat Jezus verkondigde toen Hij op aarde was heeft een naam. Het 

heet “Het Evangelie van de Besnijdenis” (Galaten 2:7). Dit evangelie is niet voor losers. 

Idioten hoeven het niet toe te passen. Het is voor zondaars, ja, maar de zondaars 

zouden hun zaken maar beter snel op orde hebben voordat Jezus terug komt en hen 
verslapt aantreft. Deze zondaars moeten zich bekeren. Ze moeten gedoopt zijn. Het 

helpt ook als ze veel huilen. Ze moeten absoluut “vrucht voortbrengen die aan bekering 

beantwoordt” (Mattheüs 3:8). Alles wat ze in feite moeten doen is zichzelf constant 

gedragen of dat ten minste als een gek proberen te doen. En die stomme grijns van hun 
gezicht vegen zou ook geen kwaad kunnen. 

 

  

 

  
 Waarom vinden we het zo moeilijk om onze zaken op orde te hebben en vrucht 

voort te brengen die aan bekering beantwoordt? Misschien kan ik beter vragen: Waarom 

weten we instinctief dat we deze dingen niet kunnen? Waarom geven we het op om het 

te proberen? Komt het doordat we lui zijn? Goddeloos? Satanisch? Omdat we denken dat 
we niets anders verdienen dan te worden vermorzeld onder Gods vuist? Of zou het 

komen doordat we, onbewust, denken dat God niet echt van ons verwacht dat we huilen 

en jammeren, ons bekeren en volkomen volmaakt zijn? Maar als Hij dat niet verwacht, 

wat doen we dan met al die Bijbelverzen die zeggen dat Hij dat wel verwacht? Zou het 
kunnen dat er andere Bijbelverzen zijn die iets anders zeggen? 

 Ben jij dapper genoeg om een nieuwe gedachte te koesteren? Wat als wij, die 

geen Israëlieten zijn, een ander evangelie – in de Bijbel – hebben dan hetgeen voor 

Israël is bedoeld? Wat als dit andere evangelie zelfs een andere naam heeft? Wat als het 
een ander eisenpakket heeft (en een andere kijk op doorsnee mensen of ongelukkige 

sukkels) dan het evangelie dat aan Israël werd gegeven? En – stel je voor – wat als dit 

evangelie een veel beter lot belooft dan hetgeen werd beloofd aan Joodse gelovigen? 
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 Werd de hemel ooit beloofd aan trouwe Israëlieten? Nooit. Jezus Zelf zei: “De 

zachtmoedigen zullen de aarde beërven” (Mattheüs 5:5). Zou Jezus niet geweten hebben 

waarover Hij sprak? Israëlieten hebben er nooit van gedroomd om te worden verheven 

van Terra Firma. Waarom zouden ze? Jezus heeft met hen nooit over iets dergelijks 
gesproken. En hun profeten ook niet. Gelovige Israëlieten kregen de belofte dat ze 

zouden regeren over de andere volkeren der aarde. Dit was de belofte die God deed aan 

Abraham. 

 Terug naar mijn vraag. Wat als dit andere evangelie, waarnaar ik verwees (dat 
makkelijker en vriendelijker is; dat tegemoet komt aan ons, die niet zo volmaakt zijn) 

mensen wel naar de hemel brengt? Zou dat niet verbijsterend zijn? Het zou betekenen 

dat zuster Maria Liniaal het helemaal verkeerd had. De levenswandel van Jezus nadoen 

zou me niet in de hemel hebben gebracht – zoals zij volhield – maar, zou me, in plaats 
daarvan, op aarde hebben gehouden om de andere volkeren te regeren. Wat me wel in 

de hemel zou krijgen zou opgeven te proberen-te-leven-zoals-Jezus zijn en een evangelie 

omhelzen voor doorsnee mensen – ervan uitgaand dat een dergelijk evangelie werkelijk 

bestaat. 

 Zou dat niet iets zijn wat God zou doen? Doorsnee, alledaagse mensen helemaal 
te pletter zegenen? Stemt dat niet overeen met alles wat we weten over Zijn voorliefde 

om losers (vissers, prostituees, tollenaars) te overweldigen met gunstbetuigingen? Dus 

God geeft bekeerde zondaars (gehoorzame Israëlieten) wat Hij hen beloofd heeft – 

namelijk, de aarde – maar kondigt dan later een ander evangelie aan dat onwaardige 
mensen (zij die niet bidden om te worden zoals Zijn Zoon) aan Zijn rechterhand plaatst 

in de hoogste regionen van de hemel. 

 Zou dat een evangelie zijn waarover je meer zou willen weten? 

 Wat als – na al die jaren van worsteling en falen om te worden als de 
zachtmoedige Jezus – blijkt dat je hebt staan werken aan de weg van iemand anders? De 

post van iemand anders hebt gelezen? Krom gelegen hebt om de rekening van iemand 

anders te betalen? Wat als je de berg Sinaï van iemand anders zwetend opgeklommen 

bent, jezelf ondertussen ten onrechte veroordelend voor niet alleen de weg kwijtraken, 
maar ook herhaaldelijk vallen? En wat als stoppen met al dat geworstel je in feite een 

beter lot oplevert dan hetgeen je zou hebben gehad als je alles volgens het boekje zou 

hebben gedaan? 

 De hele Bijbel is voor ons, maar wat als niet alles over ons is? Toen Hij op aarde 

was richtte Jezus Christus Zijn woorden tot de nakomelingen van Abraham. Honderden 
jaren later kreeg iemand het briljante idee om alles wat Jezus heeft gezegd met rode inkt 

te drukken [In een zogenaamde “rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt 

gedrukt.] Rood is de kleur van “doe dit, want anders,” dus wij, die geen nakomelingen van 

Abraham zijn, nemen aan dat deze woorden onze levensopdracht zijn. 
 Wat als ze dat niet zijn? Wat als Jezus Christus wel een speciale opdracht had 

voor de hele mensheid, maar die boodschap bewaarde totdat Hij Zijn aardse sandalen 

had verruild voor mooier, hemelser schoeisel? 

 
  

 

  

 Een aantal maanden nadat Jezus Christus deze aarde verliet vanaf de Olijfberg, 

verscheen Hij als een lichtstraal, helderder dan de zon, aan een van haat doortrokken 
zondaar (lees: idioot) onderweg naar Damascus om Christenen te doden. De 

verheerlijkte Christus gaf deze man (de apostel Paulus, toen bekend als de Farizeeër 

Saulus) een boodschap zo anders dan degene die de vernederde Christus aan Israël gaf 

(het was genade in plaats van wet; rust in plaats van werken; vreugde in plaats van 
angst, hemel in plaats van aarde), dat zelfs de Joden die geloofden dat Jezus hun 

Messias was – toen ze lucht kregen van dit nieuwe evangelie – de boodschapper dood 

wensten. 
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 Tegenwoordig zijn deze twee boodschappen – of evangeliën – zo volledig 

tegengesteld, dat mensen zich afvragen: Hoe bestaat het dat zo’n strenge, strikte 

Messias, Die nauwelijks met heidenen sprak toen Hij op aarde was, plotseling aan allerlei 

mensen verkondigt: “Ik hou van je, wat je ook doet; je bent helemaal volmaakt, ondanks 
je gedrag of nationaliteit. En weet je wat? Laat Israël de aarde houden; Ik neem jou mee 

naar de hemel?” En waarom staan beide boodschappen naast elkaar in dezelfde Bijbel? 

 Zelfs ik, Martin Zender - ‘s wereld meest recht-voor-z’n-raap Bijbelgeleerde – heb 

niet het lef om de woorden van Jezus Christus (gedrukt in religieus rood) te meten met 
de woorden van de apostel Paulus (gedrukt in standaard, saai zwart). Dat hoef ik ook 

niet. Deze woorden zijn niet in strijd met elkaar; ze zijn met opzet verschillend. 

Trouwens, de woorden van de apostel Paulus zijn de woorden van Jezus Christus – 

althans de verheerlijkte Christus, Die aan Paulus dingen openbaarde die God verborgen 
hield toen Zijn Zoon tussen de Israëlieten wandelde. 

 Perziken en peren doen het samen goed in een vruchtensalade, maar we mixen de 

vruchten van ongelijksoortige, geestelijke bomen op ons eigen risico. 

Maakt de gedachte aan je ogen uitrukken je misselijk? Ben je te moe om die extra mijl te 

lopen? Verafschuw je de gedachte om nog een berg te moeten beklimmen? Kortom, ben 
je gefrustreerd omdat je niet in staat bent om te leven zoals de sandalendragende 

Messias? 

 Verheug je! Zelfs Jezus verwacht niet van je dat je leeft zoals Jezus. Hijzelf 

verkondigde een nieuwe, niet-Joodse, boodschap aan de meest vijandige, eigenzinnige 
idioot die ooit op aarde rondliep. Als Gods genade zo’n loser kan redden, waar maak jij je 

dan nog zorgen om? 

 Dit zijn de geheimen van Paulus. 

 Ik kan je dit nieuwe – en toch zo oude – avontuur van harte aanbevelen. 
  

  

 

Martin Zender 
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2. WIE IS DEZE IDIOOT? 
 

 Van alle Bijbelschrijvers was Paulus de onruststoker. Als Bijbelschrijvers een klas 

met pubers waren op een Katholieke school, dan was Paulus degene die papieren 

vliegtuigjes maakte, briefjes doorgaf tijdens de wiskundeles en wc-permissie vroeg, 
zodat hij uit het raampje kon klimmen om aan zijn situatie te ontsnappen. Daarom hield 

ik van hem. (Dat wil zeggen, ik kon me in hem verplaatsen.) 

 Paulus had iets met radicale uitspraken en met het innemen van het hoogst 

mogelijke standpunt. Daarom noemde ik hem destijds “Meneer Radicaal” en “Meneer 
Absoluut.” Voor mij gingen de onthullingen van Paulus over de grote thema’s een enorme 

stap verder dan die van alle andere schrijvers. 

 Wanneer de anderen bijvoorbeeld schreven over hoe zonde mijn veiligheid in God 

kon verpesten, schreef Paulus: “Waar zonde toeneemt, overstijgt de genade” (Romeinen 

5:20, Concordant Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl). Terwijl de anderen mij onder 
druk zetten om de wet te houden, zei Paulus: “Wij houden de mensheid voor 

gerechtvaardigd door geloof, buiten werken van de wet om” (Romeinen 3:28, Concordant 

Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl).  

 Alle anderen wezen op hun stamboom en schepten erover op. Deze man zei: “Ik 

was een Hebreeër uit de Hebreeërs… maar ik beschouw het als mest” (Filippenzen 3:4-

8). Terwijl de anderen een toekomstige beloning op aarde voorzagen, zei Paulus: “Wij 

zijn nu gezeten in de hemelse gewesten” (Efeziërs 2:6). 

 

 

“Het is afgelopen met jou, Zender.” 
 

 Laten wij ons nu bezig gaan houden met werken. Iedereen in de Bijbel eiste 

werken – behalve Paulus. Met betrekking tot redding zei hij: “Als het werken zijn, dan is 
het niet langer genade. En als het genade is, dan zijn het niet langer werken” (Romeinen 

11:6). Dat waren duidelijke woorden, die zelfs ik – ex-Katholieke raampjesspringer – kon 

begrijpen. Maar waren ze te radicaal om te geloven? Ze botsten met al het andere in de 

Bijbel. Paulus lezen was als slenteren langs de lachspiegels, waar elke spiegel je er op de 
één of andere manier beter uit liet zien dan je was: 

 

Waarschuwing: Voorwerpen in de spiegel 

zijn rechtvaardiger dan ze lijken. 

 
 De rest van de Bijbel – die een eindeloze lijst van moeten en laten leek te zijn – 

zette mij aan tot mislukking. Paulus, zo leek het, was de enige die mij los sneed. Hoe 

was deze radicale boodschapper van genade in de Schrift terecht gekomen? God 

inspireerde Paulus, nietwaar? Of is Paulus stiekem de Heilige Schrift binnen gekropen 
zoals ik stiekem uit dat wc-raampje kroop op de middelbare school? Hoe moest ik Paulus 

overeen laten stemmen met de andere Bijbelschrijvers? Of was het mogelijk dat Paulus 

Gods radicaal was en dat het niet de bedoeling was dat hij overeen stemde? 

 De andere schrijvers spoorden mij aan om mezelf te veranderen; ik beschouwde 
hen als hervormers. Paulus, aan de andere kant, had me opgegeven. Voor Paulus was ik 

de hervorming voorbij. Meestal is het slecht nieuws als iemand zegt: “Jongen, jij bent 

hopeloos.” Maar toen Paulus het zei klonk het als opluchting. Ik zou nooit aanvaardbaar 

zijn voor God, tenminste niet door alle regels te volgen. Dus Christus volbracht dingen 

die ik voor mezelf nooit voor elkaar had gekregen. Ik zou mezelf nooit kunnen 
rechtvaardigen, dus deed Christus het voor mij. Het enige dat Christus nu van mij wilde 

was een bedankje en een zucht van verlichting. 

 Dat was iets wat ik kon. 

 Mijn eigenaardigheden verontrustten Paulus nooit. Ik stelde mezelf voor hoe ik 
hem benaderde zoals ik de priesters eens per maand benaderde in die schimmige 

biechtstoelen. Ik zou Paulus mijn zonden vertellen. Maar anders dan de priesters, zou 

Paulus geeuwen en zeggen: 

http://www.schriftwoord.nl/
http://www.schriftwoord.nl/
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 Ja, hè hè Zender, gaap. Dat is de oude mensheid; wat verwacht je daar nou van? Het 

 verbaast me dat je nog zo goed uit de verf komt. Je bent waarschijnlijk slechter dan je me 

 vertelt. In elk geval maakt het niets uit. Je moet jezelf nu zien als gestorven met Christus 
 (Romeinen 6:8). Nieuwsflits: De oude mensheid is gekruisigd, Zender (Romeinen 6:6). God 

 kijkt niet meer naar de oude mensheid; Hij kijkt naar Christus. En Hij kijkt nu op dezelfde 

 manier naar jou. Je bent een nieuwe schepping (2Korinthiërs 5:17).  Hoogste tijd om je 
 hoofd aan te passen. 

 

Gestorven met Christus? De oude mensheid gekruisigd? Een nieuwe schepping? Dit was 

geen hervorming, dit was revolutie. 
 

  

  

 Ik herinner me mijn mening over Paulus toen ik een twaalfjarige was, opgedirkt in 
de kerkbank, bezig de zoveelste Mis te verteren. De Mis had twee lezingen: de eerste en 

de tweede. De eerste lezing werd gedaan door een leek vanaf een eenvoudige katheder, 

die een fragment opdreunde uit één van Paulus’ brieven. De tweede lezing was meer dan 

een lezing. Voor de goede orde, zal ik het noemen: Een Grote Heilige Gebeurtenis 

waarbij de Priester Langzaam en met Veel Pracht en Praal een Verhoogd, Marmeren 
Platform Beklom en Voorlas (Intoneerde, eigenlijk) uit Eén van de Vier Evangeliën. 

 De Vier Evangeliën. Ah – dit waren de rode woorden van Christus [In een zogenaamde 

“rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt gedrukt]. 

 Voor mij en voor de meeste Christenen overtroffen de rode woorden van Christus 

al het andere in de Schrift. “Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes” – dit was het A team. 

Dit waren de vier namen die ik uiteindelijk gegraveerd zou zien in het zandsteen boven 

de voordeuren van mijn middelbare school. Waar was Paulus’ naam? Die was afwezig. 
Geen zandsteen voor Paulus. 

 Wat de priester betreft, hij was degene met mooie kleren die je gewaden hoort te  

noemen. De priester was de opgeleide man van God die woonde in het speciale gebouw 

met het kruis erop en die nooit zondigde. Waarom zou deze man niet de zeldzame 

woorden van Christus lezen? De leek, aan de andere kant – meestal één van onze 
leraren en een gewone sterveling – kreeg Paulus toegewezen. De leraar droeg een 

overhemd met stropdas en bruine instappers – het compleet tegenovergestelde van 

gewaden. 

 “Een lezing van de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen.” Dit roept 
herinneringen op – van hoe vreemd het klonk. Ik kan me nog duidelijk herinneren dat ik 

me op een bepaalde zondag tot mijn vriend Ken Malinowski wendde (wij waren nog 

kinderen) en heel zachtjes, zodat mijn moeder het niet zou horen, tegen hem zei: “Wie 

zijn in vredesnaam de Thessalonicenzen en wie kan dat in vredesnaam iets schelen?” 
 Het was leuk dat Paulus van God hield, maar zo jammer dat zijn woorden in het 

zwart waren. Zo jammer dat ze in het zwart waren, terwijl rood de kleur van God was. 

Hij wilde één van de twaalf discipelen zijn, maar dat was hij niet. Hij wilde dat hij Jezus 

had ontmoet toen Jezus nog sandalen droeg, maar dat gebeurde niet. Hij wilde een troon 

hebben in het aardse koninkrijk, maar er waren maar twaalf tronen - enne, uh, alle 
tronen waren bezet - maar bedankt voor het aanmelden, Paulus. We zullen je CV nog 

achttien maanden achter de hand houden en daarna zullen we hem verbranden. 

 Omdat Paulus zo duidelijk de Jezus-trein had gemist, verdiende hij niet meer dan 

dat zijn brieven werden gelezen door een brugklas-natuurkundeleraar met een bruine 
C&A broek. Het was duidelijk dat Pater Passoli zich nooit zou verlagen tot het lezen van 

“een brief van Paulus aan de Pomerenzen” – of wie dan ook. 

 

  
 

 In april 1979, toen ik 19 jaar was, had ik, wat de Christelijke wereld zou noemen 

een reddingservaring. Toen ik keek naar de laatste aflevering van de mini serie Jesus of 

Nazareth, sloeg het beeld van Jezus, Die Zijn kruis naar Golgotha sleepte, mijn ziel tegen 
de vlakte.  
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 Bij de eerste reclame haastte ik mij naar mijn kamer om mijn tranen tegen te 

houden. Ik viel op mijn knieën naast mijn bed en smeekte God om mij te vertellen wie 

deze Jezus was en waarom Hij zo verschrikkelijk moest lijden. Ik bleef maar herhalen: 

“Ik moet weten Wie U bent. Ik moet weten wie U bent. Ik moet weten Wie U bent.” 
 Mijn eerste Bijbel was een NASB (New American Standard Bible). Tegen die tijd 

was ik niet langer een goede Katholieke jongen, omdat ik deze Bijbel werkelijk voor 

mezelf aan het lezen was en ik ontdekte hoeveel van onze Katholieke sacramenten 

slechts Katholieke verplichtingen waren. Niemand bidt tot Maria in de Bijbel. Waar zijn de 
biechtstoelen? Zou Petrus niet de rozenkrans moeten zeggen? 

 Als snel begon het mij op te vallen hoe anders Paulus was. Maar inmiddels las ik 

ook daarnaast populaire Christelijke schrijvers: Hal Lindsay, Fulton Sheen en anderen. 

Met de “hulp” van deze en andere institutionele genieën, nam ik de traditionele visie aan 
betreffende de plaats van Paulus in het grote schema van God. 

 Hier is het verhaal in een notendop: 

 Petrus was de man. Ja, hij was sullig als een ezel, maar hij was aandoenlijk. Hij 

was de rechterhand van Jezus. En hij was in ieder geval gelovig genoeg om uit zijn boot 

te klimmen en over het water naar Jezus toe te lopen. Alhoewel de wind en de golven 
hem uiteindelijk de baas werden, zodat hij tot aan zijn snor wegzakte in het Meer van 

Galilea, was hij desondanks de eerstgenoemde onder Jezus’ discipelen. Het was altijd: 

“Petrus, Jacobus en Johannes.” Hij was niet de eerste paus (zoals de Katholieken zeiden), 

maar hij was duidelijk Jezus dierbaar. Het was tegen Petrus en tegen niemand anders, 
dat Jezus Christus zei: “Jij bent Petrus en op deze rots zal Ik Mijn ecclesia [de uitverkorenen] 

bouwen en de poorten van het ongeziene zullen haar niet overheersen” (Mattheüs 16:18, 
Concordant Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl). 

 Dat niet alleen, Petrus zou van Christus de sleutels van het koninkrijk ontvangen: 
 

 Ik zal jou de sleutels van het koninkrijk van de hemelen geven en wat jij zult bin-

 den op de aar de, zal gebonden zijn in de hemelen en wat jij zult losmaken op de 
 aarde, zal losgemaakt zijn in de hemelen.  

 

- Mattheüs 16:19, Concordant Literal New Testament, 

zie ook www.schriftwoord.nl 

 

 Petrus kreeg deze sleutels en gebruikte ze vijftig dagen nadat Jezus verrees uit 

Zijn graf. Tijdens het Joodse Pinksterfeest zaten de discipelen in de bovenkamer, 
depressief sinds Jezus naar de hemel was teruggekeerd. Plotseling verschenen er kleine 

vuurvlammetjes boven hun hoofd, vergezeld van een geweldige windvlaag. Dit was de 

geest van God, Die neerdaalde in het hart en verstand (en benen, zoals bleek) van deze 

mannen, die de straat op renden en de opstanding van Jezus verkondigden. Zij spraken 
in een vreemde, wonderlijke taal, die zelfs geëxpatrieerde Israëlieten (buiten het land 

wonende Joden, die Jeruzalem bezochten voor het feest) konden verstaan. Petrus rende 

sneller dan de anderen (Jezus had tenslotte hem de sleutels gegeven) en werd de 

woordvoerder van deze nieuwe beweging van God. Handelingen 2 doet verslag van dit 
alles. 

 Als de Joodse leiders besloten om Petrus’ getuigenis in Handelingen te accepteren 

en berouw zouden tonen over het slachten van hun eigen Messias, dan: 1) zou de 

Messias in heerlijkheid terugkeren, 2) zou het koninkrijk komen, 3) zou Jeruzalem het 

nieuwe hoofdkwartier van de wereld worden, 4) zouden David en de aartsvaders uit de 
doden opstaan en de steden binnengaan, 5) zou Jezus Christus Zelf de tempel heiligen, 

6) zouden Petrus en zijn vrienden – de andere elf – tronen aannemen en het koninkrijk 

beheren, 7) zou de vloek over de aarde worden opgeheven, 8) zouden leeuwen niet 

langer lammetjes eten, en 9) zou God Satan binden voor 1000 jaar. 
 Als Israël dit getuigenis van Petrus had aanvaard, dan zou dit alles zijn gebeurd. 

Laten we zeggen op donderdag. 

 De eerste helft van het boek Handelingen doet verslag van dit drama. In die 

dagen hing de spanning in de straten en men verdrong zich om de boodschap te 
verkondigen. 

http://www.schriftwoord.nl/
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 Het was echter een grote wereld en Internet was nog niet uitgevonden. De Joden 

waren verstrooid overal waarheen de wind waaide. De andere volkeren ook, moet 

gezegd. Het was niet meer dan eerlijk dat Egypte en de Eilanden op de hoogte zouden 

worden gesteld van de op handen zijnde Israëlische overname. 
 Er was echter geen satelliettelevisie, dus het beste dat men kon doen was een dak 

opklimmen en schreeuwen. Dat was precies wat Petrus deed met Pinksteren. Maar hij 

was maar één man met slechts één paar longen. 

 Dit was het moment waarop Paulus erbij kwam – althans zo dacht ik ooit. 
 Verscheidene institutionele Bijbelleraars overtuigden mij dat God Paulus riep om 

dezelfde boodschap, die Petrus met Pinksteren verkondigde in Jeruzalem, uit te dragen 

onder de volkeren. Ik stelde me Petrus voor als een hardloper in een estafette. Hij loopt 

hard, maar hij is moe (de Israëlieten zijn zo koppig als altijd) en hij wanhoopt of hij de 
eindstreep zal halen. Hij kijkt rond om het stokje door te geven. Hij zou het aan zijn 

vrienden willen geven – de andere discipelen – maar het ontbreekt hen aan 

internationale ervaring. Wanneer alles verloren lijkt, meldt zich een nieuwe man, 

Romeins van geboorte, door Christus geroepen op de meest vreemde manier. Kakelvers 

uit een onmiskenbare bekering komt hij naar Jeruzalem, doorkneed in 
Oudtestamentische waarheid, speels als een kat, zenuwen gespannen als een harpsnaar 

en blijkbaar gek genoeg om waar dan ook naartoe te zeilen of te wandelen voor de zaak 

van Christus. 

 Petrus vertrouwt hem de boodschap toe en nu brengt deze man – Paulus, “de 
apostel voor de natiën” – het Israëlitische heerschappijbericht van Petrus over naar niet-

Israëlieten. Petrus gaat zitten, haalt diep adem en hervat daarna zijn werk onder de 

zonen van Jacob. 

 Nooit eerder heb ik het zo bij het verkeerde eind gehad. 
 De redenen waarom ik het fout had zijn van vitaal belang – voor jou. 

 Niet alleen leerde Paulus niet dezelfde dingen als Petrus, maar Paulus leerde de 

heidenen op termijn waarheden zo tegenstrijdig aan Petrus’ boodschap, dat de 

Jeruzalemse Joden (dezelfde gelovigen in Jezus Christus die berouw hadden getoond met 
Pinksteren) uiteindelijk probeerden om hem te doden. 

 Als de internationale evangelist, Paulus, de niet-Israëlieten dezelfde boodschap 

gaf die Petrus in Palestina leerde, waarom werd Paulus dan 14 jaar na zijn bekering naar 

Jeruzalem geroepen om zijn onderwijs aan Petrus uit te leggen (Galaten 2:1-2)? En als 

Petrus – die met de Messias Zelf geleefd had – alles wist wat God de mensheid wilde 
laten weten, waarom werd Paulus dan een visioen gegeven van de derde hemel en 

werden hem dingen getoond die geen sterveling (inclusief Petrus) ooit had gezien 

(2Korinthiërs 12:2-4)? 

 En nog veel verwarrender: Met al dat gepreek in het boek Handelingen, waarom 
kwam het koninkrijk dan niet in het boek Handelingen? En waarom is het vandaag nog 

steeds niet gekomen? 

 O, en waarom is het in vredesnaam zo moeilijk om te leven zoals Jezus, om 

zachtmoedig te zijn, genadig en zuiver? 
 De antwoorden op deze vragen zullen je geestelijke tenen doen omkrullen. 

 

 
3. IN HET BEGIN 
 

 Ik ga je de Bijbel voorlezen. Ik hoop dat het gelegen komt. Dank je wel voor je 

toegeeflijkheid. 

 “In het begin schiep God de hemelen en de aarde” (Genesis 1:1, American Standard 

Version). 

 Daar. Dat is alles wat ik lees, voorlopig, dat is alles wat je weten moet.  
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Op de voorgrond van Gods openbaringen aan de mensheid, voelde Hij Zich genoodzaakt 

om ons te vertellen dat Hij twee sferen schiep waarin handelingen plaatsvinden: de 

hemelen en de aarde. (God heeft ze ook allebei perfect geschapen, want “Zijn werk is 

volmaakt,” Deuteronomium 32:4.) We nemen Gods schepping als vanzelfsprekend. Dat 
zouden we niet moeten doen. Deze eerste tien woorden in Genesis belichamen een 

geweldige waarheid, die één van de meest epische openbaringen omvat, die ooit zijn 

uitgegaan van Gods troon. In feite zijn deze tien woorden de sleutel om de gehele Bijbel 

te kunnen begrijpen. Dit overdrijf ik niet. God sprak deze tien woorden als eerste, omdat 
zij de sleutel zijn om te kunnen begrijpen waarom Jezus Christus naar de aarde kwam; 

waarom Israël bestaat; waarom Jezus Christus Paulus riep terwijl Hij al twaalf apostelen 

had; waarom er twee evangeliën (niet vier) in de Bijbel zijn; en waarom je niet, hoe hard 

je ook je best doet, kunt leven zoals Jezus. 
 

 

Twee sets van goed nieuws 
 

 De meeste mensen denken dat er vier evangeliën in de Bijbel zijn: Mattheüs, 

Marcus, Lucas en Johannes. Niet waar. Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn vier 
verslagen van hetzelfde evangelie: het Evangelie van de Besnijdenis. God heeft twee 

evangeliën aan de mensheid gegeven (met betrekking tot redding van zonde) en niet 

meer dan twee (evangelie betekent “goed nieuws”): één voor Israël (het Evangelie van 

de Besnijdenis, toevertrouwd aan Petrus) en één aan alle anderen (het Evangelie van de 
Onbesnijdenis, toevertrouwd aan Paulus). 

 Laat Paulus zelf dit feit bevestigen. De apostel schreef aan de Galaten: “… dat aan 

mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis” 

(Galaten 2:7, Statenvertaling Jongbloed-editie), [deze vertaling komt, voor wat dit vers betreft, overeen 

met het Concordant Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl]. Later zal ik je vertellen 

waarom deze evangeliën zulke rare namen hebben. Voor nu is het belangrijkste dat je 

moet weten, dat God twee evangeliën aan de mensheid heeft gegeven, omdat God, in 

het begin twee sferen schiep ten behoeve van de mensheid: de hemelen en de aarde. 

 

 

Aarde en hemel verwoest 
 

 Spoedig na het scheppen van de hemelen en de aarde, zorgde God ervoor dat 

allebei Zijn volmaakte scheppingen werden verwoest. Waarom zou God dat doen? Laten 
we eerst vaststellen dat dit precies is wat er gebeurde. 

 Na de eerste tien woorden van Genesis, laten de volgende negen woorden zich 

aldus lezen: “Wat de aarde betreft, zij werd chaos en leegstaand” (Genesis 1:2, Concordant 

Version of the Old Testament, zie ook www.schriftwoord.nl). 

 Tot zover de aarde. Houd dit in gedachten. Wat betreft de verwoesting van de 
hemelen, hiervoor springen we naar Efeziërs, hoofdstuk 6 en het getuigenis van Paulus: 
 

 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
 overheden, te gen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen 

 de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 

- Efeziërs 6:12, Concordant Literal New Testament, 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

 Tot zover de hemelen. Het is voor ons niet van belang om te weten hoe de aardse 
of hemelse verwoesting plaatsvond. Wat wij echter wel moeten weten is dat God het zo 

wilde. Niet in paniek raken bij die gedachte. (Niet dat je dat zou doen. Ik zou eerder in 

paniek raken bij de tegenovergestelde gedachte – dat het universum op één of andere 

wijze ontsnapt was aan de handen van de Pottenbakker en op hol geslagen was.) God 
heeft een goede reden voor alles wat Hij doet; ik zou Zijn redenen zelfs “geweldig” willen 

noemen. 

http://www.schriftwoord.nl/
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 God klimt en klautert niet rond in het universum om vuurtjes te blussen. Als dat 

wel zo was hoe zou Hij dan waardig zijn om “God” genoemd te worden? God heeft Zijn 

universum volmaakt onder controle – ondanks hoe dingen eruit zien. Alles wat in deze 

wereld gebeurt (en in het universum) gebeurt met een reden. Alles is ontworpen voor 
ons uiteindelijke welbehagen. Op de korte termijn mag het niet goed lijken, maar op de 

lange termijn is welbehagen het enige doel van alles wat God doet.  

 

 

Het principe van contrast 
 

 Om echter het goede te kunnen waarderen, moeten we innig kennismaken met 

het slechte. Dit staat bekend als het principe van contrast. Hoe zou je de vreugden van 

redding kunnen beseffen, als je geen zondaar was geweest? De enige reden waarom je 

opgewonden raakt over de opstanding, is omdat je bekend bent met de dood. Hoe weet 
je dat je gezond bent, als je nooit ziek bent geweest? Hoe zou je vreugde kennen zonder 

een kennismaking met ellende? In Gods wereld gaat duisternis vooraf aan licht; gaat 

zonde vooraf aan redding; gaat dood vooraf aan leven; en gaat slecht nieuws vooraf aan 

goed nieuws. Dit is geen dwaasheid; dit is een werkwijze. Zou jij het op een andere 
manier willen? Gods uiteindelijke doel is permanente zegen, maar niemand kan dat 

waarderen zonder een tijdelijke vloek. 

 Wanneer iemand tegen je zegt: “Ik heb goed nieuws en slecht nieuws, welk wil je 

het eerst?” Zeg je dan ooit: “Geef mij eerst het goede nieuws?” Nooit. Je wilt altijd eerst 
het slechte nieuws, omdat je hoopt dat het goede nieuws op één of andere manier het 

slechte zal overschaduwen en je beter zal doen voelen. In feite kan het goede nieuws 

misschien alleen maar goed zijn in het licht van het slechte. 

 De verwoesting van de hemelen en de aarde was (en is) slecht nieuws. In dit 
stadium is de belangrijkste vraag (daar heb je waarschijnlijk al aan gedacht): 

 Is dit een permanente toestand voor zowel de hemelen als de aarde? Het heerlijke 

antwoord dat ik dolgraag met je wil delen is: “Nee!” Gods bedoeling is en is altijd 

geweest: de verzoening van zowel de hemelen als de aarde met Zichzelf. De slechte 

dingen moeten gebeuren voordat God alle goede dingen kan geven die Hij voor de 
mensheid gepland heeft. Langs die prachtige lijn is hier Kolossenzen 1:20 – 
 

 Door Christus zal God alles met Zichzelf verzoenen (vrede makend door het bloed 
 van Zijn kruis), door Hem, zowel diegenen op de aarde als diegenen in de 

 hemelen.  

 

 Dit is uit het Concordant Literal New Testament, maar ik hou er ook van hoe The 
Message dit weergeeft: 
 

 Alle gebroken en ontwrichte delen van het universum - mensen en dingen, dieren 

 en atomen – worden deugdelijk vastgezet en samengevat in levendige 
 harmonieën, allemaal door Zijn dood, Zijn bloed dat naar beneden stroomde van 

 het kruis.    
 
 Dit is het goede nieuws dat volgt op het slechte: Het goede dat alleen 

gewaardeerd kan worden in het licht van het slechte. 

Het kruis van Christus – Zijn kostbare bloed – repareert zowel de hemelen als de aarde. 

Houd echter het contrastprincipe in gedachten. Zo glorieus als de restauratie van hemel 
en aarde zullen zijn, glorie is onmogelijk zonder verwoesting. In feite is de toekomstige 

vreugde over de restauratie van deze ongelijksoortige sferen onmogelijk zonder hun 

historische wanorde. 
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Waarom niet gewoon alles volmaakt scheppen en het zo laten? 
 

 Een goeie vraag. Nogmaals, ik hou rekening met het contrastprincipe. 

Volmaaktheid wordt nooit gewaardeerd zonder een achtergrond van onvolmaaktheid. Dus 
God schiep de hemelen en de aarde (hier hebben we geen probleem mee); dan overziet 

Hij de verwoesting (dit is het moeilijke gedeelte), maar altijd met de toekomstige 

sensatie van herstel in het vooruitzicht (de belofte die wij geloven door geloof). Onthoud: 

Glorie vereist schande; opwekking vereist dood; redding vereist zonde. 

 Als God het universum volmaakt had gemaakt en het zo gelaten had, dan zou 
niemand van ons ook maar iets anders kennen dan volmaaktheid. Was dit het geval dan 

zouden we erbij zitten gapen. Ja. Echt waar. Dat zouden wij doen. Zonder contrast 

zouden wij niets anders kunnen doen dan gapen. Maar wie wil er nou gapen bij 

volmaaktheid? Wie wil zijn schouders ophalen bij eeuwig leven met God? Willen wij niet 
liever lofprijzen en zingen in plaats van brommen en mompelen tot in eeuwigheid? Nou 

dan. Eeuwig geluk is onmogelijk zonder tijdelijke ellende. Onmogelijk. 

 God doet je deze ellende niet aan, Hij doet het voor jou. 

 En toch is dit maar een deel van het verhaal. Laten wij terug gaan naar de reden 
waarom God de mensheid verdeelde in twee groepen: Joden en heidenen. Laten wij 

terug gaan naar waarom er twee evangeliën in de Bijbel zijn: het Evangelie van de 

Besnijdenis en dat van de Onbesnijdenis. Laten wij terug gaan naar waarom er twee 

respectieve beheerders zijn van deze twee evangeliën: Petrus en Paulus en laten wij 

proberen te begrijpen waarom wij het zo moeilijk hebben met leven zoals Gods Zoon. 
Hmm. Misschien is het niet onze fout. 

 

 

God gebruikt mensen: Dat is goed voor hen 
 
 God is God. Hij had de hemelen en de aarde kunnen herstellen en verzoenen 

zonder het offer van Zijn Zoon. Waarom was het kruis van Golgotha überhaupt nodig? En 

dan – de noodzaak van het kruis aannemend – waarom herstelde God de dingen niet 

door Zijn Zoon alleen en sloeg Hij het scheppen van de mensheid niet gewoon over? God 
is zo goed in alles; Hij had makkelijk genoeg de dingen voor elkaar kunnen krijgen 

zonder ons. Vooruit, stel de grote vraag maar: Waarom zijn wij hier? 

 Eén ding tegelijk. God stuurde Zijn Zoon om ons Zijn liefde te tonen. God kan niet 

sterven, dus stuurde Hij Zijn zichtbare beeld, Jezus Christus, om Zijn verbazingwekkende 

genegenheid aan het universum te laten zien. Alleen als wij Jezus zien lijden aan het 
kruis en zien hoe Hij – daar vanaf – Zijn vijanden vergeeft, vallen wij voorover en 

aanbidden wij Hem. Als de Zoon Zijn vijanden vergeeft terwijl Hij in Jeruzalem onder een 

palmboom luiert, gaat er iets verloren in de overdracht. Het effect is niet hetzelfde. Wij 

gapen en zeggen: “Goh, leuk hoor.” 
 De achtergrond van het kruis is wat ons overweldigt tot aanbidding. 

 Ten tweede, God schiep de mensheid omdat Hij andere schepselen wilde hebben 

met wie Hij Zijn geluk zou kunnen delen. In het begin was God alleen in het universum. 

Op het einde zal Hij een groot aantal wezens hebben die genieten van Zijn leven en 
liefde. 

 Maar dat is niet alles. Ja, God besloot lang geleden dat Hij de verwoeste hemelen 

en aarde zou verzoenen door Zijn Zoon. Een deel van dat plan was het scheppen van het 

menselijk ras en vervolgens twee groepen van mensen selecteren om medewerkers van 

Hem te worden in de grote onderneming van het verzoenen van de hemelen en de aarde. 
Ik weet het, dat is verbazingwekkend. En toch is het waar. Uitverkiezing is een Bijbelse 

leer. Echter, in tegenstelling tot wat men tegenwoordig gelooft, God kiest er niet een 

paar uit om de rest te verdoemen. God kiest enkelen uit zodat diegenen Zijn uitverkoren 

contactpersonen zullen worden in de latere verzoening van de rest.  
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Herinner je Gods doel uit Kolossenzen 1:20 –  
  

 Door Christus zal God alles met Zichzelf verzoenen (vrede makend door het  bloed 
 van Zijn kruis), door Hem, zowel diegenen op de aarde als diegenen in de 

 hemelen.  

 

 Nogmaals, God had alles in Zijn eentje kunnen doen. Maar nee. Hij verlangde 
ernaar om Zijn glorie te delen met anderen. Hij wilde dat andere wezens, door Zijn hand 

en hart geschapen, het Grote Stuurwiel zouden aanraken van Zijn Wonderlijke Reis en 

met Hem de sensatie zouden voelen, niet alleen maar tijdens de reis, maar in de 

glorieuze climax van waarheen de reis naartoe gaat.  
 Hier is dan de kern van alles wat ik tot dusver heb gezegd en de reden waarom ik 

dit boek schreef. Ik wil dat je dit weet: 

 

 Om een verwoeste aarde te herstellen en te verzoenen, riep God de natie Israël – 
ook bekend als de bruid van het Lam – en beloofde hen een duizendjarige, 

rechtvaardige regeringsperiode over een herstelde planeet: “Zij zullen priesters 

van God en van Christus zijn en zijn zullen met Hem als koningen regeren voor de 

1000 jaar… en zij zullen regeren op de aarde” (Openbaring 20:6; 5:10). 

Israëlieten blijven op aarde omdat dat hun gebied van bediening is. God fluisterde 
dit plan voor het eerst Abraham in, bevestigde en bekrachtigde het door de 

Messias, behandelde het gedetailleerd in “het Evangelie van de Besnijdenis” en 

stelde een man, genaamd Petrus, aan tot woordvoerder ervan. 

 
 Om de verwoeste hemelen te herstellen en te verzoenen (een geheim plan van 

God, waarover de Messias niet sprak toen Hij op aarde was) roept God een 

samenraapsel van “losers” (ook bekend als het lichaam van Christus) uit de rest 

van de mensheid en neemt hen uiteindelijk mee naar de hemel. In de hemel 
“plaatst Hij ons tezamen te midden van de hemelingen in Christus Jezus’ (Efeziërs 

2:6) en zullen wij regeren aan Gods rechterhand (2Timotheüs 2:6), oordelen over 

engelen (1Korinthiërs 6:3) en brengen wij opstandige, hemelse gewesten 

(Efeziërs 3:10; 6:12; Kolossenzen 1:20) aan de voeten van de Godheid. God 
fluisterde dit plan voor het eerst in bij een bloeddorstige idioot onderweg naar 

Damascus om Christenen te vermoorden (Saulus; later hernoemd Paulus). Het 

geschreven orgaan dat deze roeping behandelt (in andere Bijbelboeken wordt er 

geen enkele hint gegeven) is bekend als “het Evangelie van de Onbesnijdenis” en 

de woordvoerder ervan is dezelfde persoon (lees “idioot”) die er het eerst lucht 
van kreeg: Paulus. 

 

 

Recht snijden 
 
 Slechts weinigen weten hoe je “het Woord der waarheid recht moet snijden” 

(2Timotheüs 2:15). De meeste mensen denken dat dit onderscheid maken betekent 

tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is veel subtieler dan dat. Als 

je aan de chirurg vraagt waar je geopereerd gaat worden en hij zegt: “Aan de 
bovenkant” – dan wil je wel een iets preciezer antwoord. Het Nieuwe Testament zelf 

moet recht gesneden worden. Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn in feite een 

voortzetting van dezelfde boodschap als het Oude Testament. 

 Wanneer je van Maleachi naar Mattheüs gaat, is het nog steeds de Israëlische 
frequentie: het is allemaal Israël, de hele tijd. Jezus Christus kwam naar de aarde als de 

belangrijkste van de Oud Testamentische profeten. Doe ik Jezus tekort? Helemaal niet. 

Toen Hij op aarde was, beperkte Hij Zichzelf met opzet. “Ik ben slechts gezonden tot de 

verloren schapen van het huis Israëls” (Mattheüs 15:24). 
 Paulus bevestigt de missie van de aardse Christus, hij schrijft in Romeinen 15:8 

“En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de 

waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen.” 
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Onbekende genade 
 

 De dertien brieven van Paulus zijn een radicaal afscheid van de rest van de 

Schrift, inclusief Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. De enige plek in de Bijbel waar je 
details zult vinden met betrekking tot Gods remedie voor het herstel van de hemelen, is 

in de dertien brieven van Paulus. De enige plek in de Schrift waar je de wet uit het raam 

gegooid ziet worden is in de dertien brieven van Paulus. De enige boeken in de hele 

Bijbel, die de speciale redding van de heidenen (niet-Israëlieten) behandelen, die 

zondigen als hun beroep hebben en nog nooit van Mozes hebben gehoord – zijn de 
dertien brieven van Paulus. 

 Hier en alleen maar hier – in de dertien brieven van Paulus – vind je de diepste 

diepten van genade, die uitgestort wordt vanuit Gods hart. Ik weet hoe schokkend dit 

moet klinken. Het betekent dat je in de boeken van Mattheüs, Marcus, Lucas en 
Johannes (inclusief de rode woorden* gesproken door de aardse Christus) niet de diepste 

diepten van genade zult vinden, die uitgestort wordt vanuit Gods hart. *[In een zogenaamde 

“rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt gedrukt]. Deze boeken zijn met 

opzet ongeschikt om deze diepten te ontvouwen. Zij zijn alleen maar bedoeld om voor 
Israël een belofte te bevestigen die God gaf aan hun voornaamste aartsvader en 

voorvader Abraham. 

 Aan het eind van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes was genade nog steeds 

Gods grootste geheim. Er is wel wat genade in deze vier verslagen voor de zonen en 

dochters van Israël, maar niet het soort genade die Paulus naar de volkeren bracht, 
namelijk, “de alles overtreffende genade van God over u” (2Korinthiërs 9:14). 

 Paulus is de enige schrijver die spreekt van alles overtreffende genade. Wat 

overtreft hij? Hij overtreft de andere, mindere genades die elders in Gods Woord worden 

genoemd. 
 

 

Weg naar vrede 
 

 Paulus begint de meeste van zijn brieven op deze manier: “Genade zij u en vrede 
van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus.” Merk op dat vrede volgt op genade, dit 

is de goddelijke orde. Tenzij je genade kent, zal vrede je ontgaan. Tenzij je beseft dat 

niets van wat jij doet ooit Gods gunst voor jou kan verpesten, zul je voortdurend bezig 

zijn je vlees onder controle te houden, ondertussen wachtend tot God je onderuit haalt. 

Hoe kun je vrede hebben wanneer een bliksemstraal slechts één misstap van je 
verwijderd is?  

 Alleen een boodschap van alles overtreffende genade brengt het soort 

overtreffende vrede waarnaar we verlangen. Maar eerst moet zulke genade worden 

begrepen. Dit wordt moeilijk wanneer we de boodschap van Paulus vermengen met 
andere delen van de Bijbel. Zodra we beginnen te genieten van, laten we zeggen, 

Romeinen 5:1 “Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God door onze 

Here Jezus Christus,” gaan we naar Hebreeën 10:26-27, waar we lezen: “Want indien wij 

opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen 
offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid 

van een vuur…” – en verliezen we onze vrede. Wat doe je hieraan? De meeste mensen 

huilen en eten bergen chocola. 

 Probeer in plaats daarvan dit eens: Realiseer je dat dit twee verschillende 

boodschappen zijn voor twee verschillende volken. Romeinen werd geschreven aan 
heidenen en Hebreeën werd geschreven aan Israëlieten. Israëlieten moeten nog steeds 

werken voor hun redding; zij moeten waardig zijn. Zij worden nog steeds geacht de wet 

te houden, of het tenminste te proberen. De heidenen niet. Voor hen werd de wet 

afgeschaft. Romeinen 3:28 – “Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof 
gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.” Maar het is nog veel radicaler dan dat.  
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Voor de heidenen kwam de wet sowieso al nooit. In Romeinen 2:14 vermeldt de apostel 

Paulus duidelijk dat heidenen “geen wet hebben.” Romeinen 6:14 bevestigt dit en legt de 

kers op de taart: “U bent niet onder de wet, maar onder de genade.” 

 

 

Lees Jacobus en huil 
 

 Het boek van Jacobus begint op deze manier: “Jacobus, een slaaf van God en van 

de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen…” Het is duidelijk, Jacobus schreef aan 
Israëlieten. Lees Jacobus met de misvatting dat je wordt geacht Jacobus te doen en je 

zult zo verzanden in de wet – en gedeprimeerd raken door je onvermogen om zo te leven 

– dat je zult denken dat óf Jacobus, óf Paulus een leugenaar is. Hier is een aardige 

steekproef uit Jacobus: 

 
 Jacobus 2:10 – Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, die is 

schuldig geworden aan alle (geboden). 

 Jacobus 2:13 – Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen 

barmhartigheid bewezen heeft. 
 Jacobus 2:14 – Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te 

hebben, als hij geen werken heeft? Dat geloof kan hem niet redden. 

 Jacobus 4:8 – Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. 

 Jacobus 5:9 – Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. 
Zie, de Rechter staat voor de deur.  

  

Eigenlijk laat één enkele vergelijking tussen Jacobus en Paulus het contrast er al 

uitspringen: 
 

 Jacobus 2:20 – Geloof zonder werken is dood. 

 Romeinen 4:5 – Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de 

goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. 

  
Veel Bijbelschrijvers en commentatoren hebben zichzelf in allerhande bochten gewrongen 

om te proberen het vierkante paaltje van Jacobus te verklaren in het licht van Paulus’ 

ronde gat. Niets lukt. Het is niet de bedoeling dat het lukt. Jacobus en Paulus zijn met 

opzet onverenigbaar. Jacobus schrijft aan Israëlieten, Paulus aan de volkeren. Jacobus is 
van de wet; Paulus is van de genade. Jacobus is van de werken; de mensen van Paulus 

werken niet – zij geloven alleen (zelfs hun geloof komt helemaal van God). Jacobus is 

van het Evangelie van de Besnijdenis, Paulus van de Onbesnijdenis. 

 Toen Maarten Luther de waarheden van rechtvaardiging besefte – terwijl hij, niet 
geheel toevallig, het boek Romeinen las – was zijn eerste ingeving om Jacobus buiten 

beschouwing te laten. Hij ging zelf zo ver dat hij twijfelde aan Jacobus’ rechtmatige 

plaats in de Bijbel. Hij herkende in ieder geval het onmogelijke contrast. Had Luther het 

Woord der waarheid echter recht gesneden dan zou hij er geen moment over gepiekerd 

hebben welke schrijver uit de Bijbel gegooid moest worden – Jacobus of Paulus. Had hij 
zich maar gerealiseerd dat de hele Bijbel wel voor hem was, maar niet helemaal over 

hem. John Wycliffe zegt het in een notendop: 

 

 Het zal je enorm helpen om de Bijbel te begrijpen, als je er niet alleen maar op let 
 wat er gesproken of geschreven wordt, maar door wie en aan wie, met welke 

 woorden, op welk moment, waar, met welke bedoeling, onder welke omstandig-

 heden, denkend aan wat eraan vooraf ging en aan wat erop volgt. 

 
 Paulus zegt het korter en bondiger: “Snijd het Woord der waarheid recht” 

(2Timotheüs 2:15). 
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Gered middenin de tekortkoming 
 

 In het voorgaande stuk lees je hoe leden van het lichaam van Christus zijn 

gerechtvaardigd door geloof, niet door werken. Zelfs moedwillig zondigen (Hebreeën 
10:26) bevuilt niet de gunst van een gerechtvaardigd persoon. Iemand die gestorven is 

met Christus is gerechtvaardigd van zonde (Romeinen 6:7). In het Besnijdenisevangelie 

is oneerbiedigheid [goddeloosheid] fataal. In het evangelie van Paulus zijn het de 

goddelozen die zijn gerechtvaardigd (Romeinen 4:5). 

 Leden van het lichaam van Christus, geroepen uit de volkeren, zijn gered 
middenin de tekortkoming: “Want toen wij nog zwak waren, is Christus, geheel volgens 

het tijdperk, ten behoeve van de goddelozen gestorven” (Romeinen 5:6). Het volmaakte 

voorbeeld van een gerechtvaardigde verwerper is de woordvoerder van het evangelie 

zelf: Paulus. Daarom werd Paulus geroepen buiten Israël, terwijl hij erop los zondigde. 
Hij moest een vertegenwoordiger zijn – en een voorbeeld –  van alles overtreffende 

genade. Als Paulus eerbiedig was geweest, in plaats van fanatiek, hoe zou hij dan op de 

genade-affiche kunnen staan? God definieert genade als: “Gunst betonen aan hen die het 

tegenovergestelde verdienen.” Zodra men genade gaat verdienen, moet zij wel 
verdwijnen. Genade floreert alleen maar in het kweekschaaltje van onwaardigheid. 

 Redding door werken is al uitgeprobeerd. Het werd de wet van Mozes genoemd. 

De Godgeïnspireerde richtlijn was toen: DOEN EN LEVEN. Als je deed wat God zei dan 

ging je door met ademhalen. Als je niet gehoorzaamde, nou – dan kon je maar beter je 

levensverzekering afbetaald hebben. Tegenwoordig zijn we gered door genade. De 
Godgeïnspireerde richtlijn is nu: LEVEN EN DOEN. 

 Met andere woorden, leef vrij, in het besef dat God Zijn Zoon ziet, in plaats van 

jouw zonden en jij zult dingen willen doen voor zo’n genadige God. Vanwege genade is 

veroordeling niet aan de orde (Romeinen 8:1). Zodra je beseft dat je kunt falen zonder 
Gods gunst te verliezen, wil je plotseling succesvol zijn. Is dat geen paradox? Is dat niet 

fenomenaal? Geeft het je geen enorme energieboost? Paulus bedacht er een woord voor: 

GENADE. 

 De grootste trofee van genade is Saulus van Tarsus. 
 Nu snap je waarom de Joden de boodschap van Paulus haatten. Zij konden het 

niet verdragen om te horen dat mensen die ‘s maandags nog bomen aanbaden, op 

dinsdag “volmaakt in Christus’ (Kolossenzen 2:10) werden verklaard. Dit botste 

verschrikkelijk met alles wat zij kenden over hard werken en de wet gehoorzamen. 
 Alleen Paulus kon zeggen: “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God 

geopenbaard” (Romeinen 3:21, Concordant Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl).  

 Man, wat hadden de Joden daar een hekel aan. 

 

 

Paulus als moersleutel 
 

 Laten we eens een gek experiment doen. Laten we de dertien brieven van Paulus 

uit de Bijbel halen en kijken wat er gebeurt. Haal Paulus’ dertien brieven er tussenuit en 

we hebben één doorlopende openbaring voor Israël betreffende het herstel van de aarde 
en de middelen waarmee God dat gaat volbrengen. De brieven van Paulus – bedoeld 

voor een totaal ander volk met een totaal andere roeping en bestemming – werpen een 

enorme moersleutel in het draaiende tandrad van Israëls aardse machinerie. Tenzij de 

moderne Bijbellezer het Woord der waarheid recht snijdt, verliest hij of zij de greep op 
Gods programma. 

 Toegegeven, het was makkelijker geweest om de Schrift recht te snijden als de 

brieven van Paulus achter het boek Openbaring geplakt waren, met deze introductie: 

“Bedankt voor het lezen van alles over Israëls beloften, strijd en toekomstige aardse 
zegeningen. Blijf nu verder lezen voor een totaal andere boodschap.” Maar nee. In Zijn 

wijsheid plaatste God Paulus gewoon pats boem tussen Handelingen en Hebreeën. 

Waarom doet God zoiets? 

  

http://www.schriftwoord.nl/
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 God wil dat we moeite doen voor de waarheid. Zoals Spreuken 25:2 (Concordant 

Version of the Old Testament, zie ook www.schriftwoord.nl) zegt: “Het is de eer van God om een 

zaak verborgen te houden en de eer van koningen om een zaak te doorgronden.” In de 

volledige context van het “snijd recht” tekstgedeelte, vertelt Paulus aan Timotheüs: 
“Beijver je om jezelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft 

te schamen, die het Woord van de waarheid recht snijdt (2Timotheüs 2:15, Concordant 

Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl). Ja, het kost wat moeite. Ik heb dit boek 

geschreven om je te helpen, om het je makkelijker te maken. 
 Het boek Handelingen prikkelt de Israëlieten met het komende, aardse koninkrijk 

en het boek Hebreeën troost Israëlieten met betrekking tot het duidelijke - en 

verontrustende – uitstel van genoemd koninkrijk (het legendarische Millenium) 

[Duizendjarig Rijk]. Tussen deze twee boeken maken de dertien brieven duidelijk 
waarom God Israël tijdelijk in de wacht heeft gezet. In de dertien brieven van Paulus 

doet God iets nieuws en geheims onder de heidenen: Hij roept voor Zichzelf een 

afzonderlijk lichaam van mensen bijeen, voorbestemd om te regeren in de hemel en om 

hemelse gewesten in goddelijke harmonie te brengen, door de kracht en bemiddeling van 

Zijn Zoon, Jezus Christus. Zodra de laatste persoon van deze selecte groep geroepen is 
tot zijn of haar hemelse woning, pakt God de draad weer op met Zijn aardse volk en de 

rest van de Schrift verloopt volgens schema. 

 

 

Hierom 

 
 Nu snap je waarom de Bijbel je soms meer verwarring bezorgde dan zegen. Je 

probeerde om één boodschap – “het Evangelie van de Besnijdenis”- overeen te stemmen 

met een totaal andere boodschap – “het Evangelie van de Onbesnijdenis.” (Ik weet het, 
een deel van het probleem is dat beide boodschappen in hetzelfde boek staan.) Je 

probeerde om de wet, uiteengezet door Jacobus, “overeen te laten stemmen” met de 

genade, onthuld door Paulus. Je probeerde de aardse bestemming van Israëlieten te 

lijmen met de hemelse bestemming van niet-Israëlieten. Je probeerde de woorden van 

de aardse Christus - gedrukt in religieus rood* - overeen te laten stemmen met de 
woorden van de verheerlijkte Christus, gesproken in standaard zwart tot de apostel 

Paulus. *[In een zogenaamde “rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt 

gedrukt]. 

 Hadden ze de woorden van Paulus maar afgedrukt in roze of iets dergelijks. 

 Nu ken je het geheim. Geen van deze ongelijksoortige boodschappen worden 

verondersteld overeen te komen. Ze werden geschreven aan twee verschillende groepen 

mensen, met twee verschillende bestemmingen – en twee totaal verschillende 

draaiboeken. 
 Nu begrijp je waarom jij, een heiden, niet kunt leven zoals de Joodse Jezus, Die 

de wegen van Palestina bewandelde. Het is niet jouw schuld: het was niet de bedoeling 

dat jij zou leven en wandelen zoals de aardse Jezus. Dat wordt alleen van Joden 

verwacht en zelfs zij kunnen dat niet totdat Jezus Christus terugkomt om de wet (de wet 
die nooit voor jou kwam) in hun harten te schrijven (Jeremia 31:33). 

 Op geen enkele manier betekent dit dat je amoreel wordt. Jij functioneert onder 

een nieuw principe: Genade. In het evangelie, verkondigd door Paulus, heeft genade 

meer kracht dan wet in het resulteren van goed gedrag. Gods belangrijkste voorbeeld 
van een zondaar-veranderd-in-heilige is, alweer, de brenger van de boodschap: Paulus. 

Hoe deed God dat? Door het beste van Zichzelf te geven aan een man in diens slechtste 

ogenblik. Met andere woorden: “Die de goddeloze rechtvaardigt” (Romeinen 4:5). 

 Ik heb je zojuist een nieuwe Bijbel overhandigd. Je zou dit boek nu dicht kunnen 

doen en de rest van je leven kunnen gaan genieten van een Woord van God dat niet 
langer zichzelf lijkt tegen te spreken. Alles overtreffende vrede is nu voor jou weggelegd; 

de rest is details. Ik hoop echter dat je hier blijft hangen voor de details, omdat die 

beladen zijn met heerlijkheid. 

 
 

http://www.schriftwoord.nl/
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4. LATEN WE EENS EEN PAAR HONDERD JAAR OVER DE 
AARDE PRATEN 
 
 Na vermeld te hebben dat God de hemelen en de aarde schiep, vergeet de 

schrijver van Genesis (Mozes) de hemelen direct weer, als hij schrijft: “Wat de aarde 

betreft, zij werd chaos en leegstaand” (Concordant Literal New Testament, zie ook 

www.schriftwoord.nl). Vervolgens lezen we praktisch de gehele rest van de Bijbel (behalve 

dan je-weet-wel-waar) over Gods activiteiten in en over de aarde. 
 Wat is er met de hemelen gebeurd? We zullen moeten wachten totdat God Zijn 

hemelse plannen onthult aan een zekere, goddeloze idioot. Niemand kan een geheim 

beter bewaren dan God. 

 
 

Enige handige informatie over de aarde 

 
 Als je de laatste tijd op Internet hebt gesurft, of het nieuws op TV hebt gekeken, 

zul je bemerken dat de aarde behoorlijk verknipt is. Veel mensen lezen de krant, kijken 

naar het nieuws en worden steeds weer overvallen door vlagen van wanhoop. Ze vragen 
zich af waar God is. Ze vragen zich af waarom God niet naar beneden komt om alles in 

orde te maken – nu. Ze vragen zich zelfs af – in ogenblikken van twijfel – of God wel 

beseft wat er gaande is. Het lijkt er soms op alsof de Godheid deze ketel op het vuur 

heeft gezet en daarna in slaap gevallen is. Hallo? Is er daarboven iemand thuis? Sorry 
hoor, maar het water in deze ketel staat op het punt van overkoken. Hallo? 

 Wat de meeste mensen niet beseffen is dat God bezig is om een 

verbazingwekkend contrast neer te zetten. Mensen kunnen alleen maar gelukkig worden 

als ze aan het einde van zichzelf komen en God aangrijpen als hun alles. God zou heel 
eenvoudig tegen de mensen kunnen zeggen: “Kom tot het einde van jezelf en grijp Mij 

aan als jouw alles,” maar zo werkt het niet. Dat zou alleen maar theorie zijn. Mensen 

moeten deze les leren door langdurige, moeilijke ervaringen. Dan en alleen maar dan is 

het echt; dan en alleen maar dan is het wezenlijk en blijvend. Het doel van deze lange 
eeuwen (“aionen” in het Grieks) sinds de schepping van de mensheid is dan ook voor 

iedereen om een langdurige periode van zinloosheid en mislukking te ervaren. Het moet 

lang en moeilijk zijn, want slechts zo kan het op de juiste wijze de achtergrond vormen 

van een rimpelloze, eeuwige toekomst. 

 Met andere woorden: God doet ons dit niet aan, Hij doet het voor ons. 
 Ik vertel je dit om je zenuwen te kalmeren. Als je denkt dat deze wereld bedoeld 

is om op Disneyland te lijken, dan zul je voor altijd gefrustreerd zijn over God en over je 

eigen leven. Zodra je echter beseft dat de wereld bedoeld is om een kokende ketel van 

menselijke onbekwaamheid te zijn, kun je ontspannen en het loslaten. Je kunt gaan 
slapen in het besef dat God nog steeds God is en dat Hij feitelijk de onbekwaamheid 

bestuurt. 

 Waarom zou God dat doen? 

 Dat heb ik nou net verteld. Hij is bezig om een contrast neer te zetten. God laat 
de mensheid zijn miezerige torens bouwen, zijn koepels bewonderen, zijn marmeren 

beeldengalerij (van al die geweldige mannen uit godsdienst en oorlog) en, kort gezegd, 

zijn bronnen uitputten. Wanneer het allemaal instort zal God zijn regering op aarde 

brengen en iedereen zal een zucht van verlichting slaken en jubelen van vreugde. Hoe 

heerlijk zal het voelen om eindelijk onze persoonlijke agenda’s te overhandigen waar we 
toch alleen maar onrustig van werden. 

 Zulke zuchten en uitroepen van verrukking zouden onmogelijk zijn zonder de 

aionen van frustratie. [“aionen” is Grieks en betekent “lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten 

onrechte vertaald met “eeuwigheden”]   
 Nogmaals, hier is Genesis 1:2 uit de Concordant Version of the Old Testament, zie 

ook www.schriftwoord.nl: 

 “Wat de aarde betreft, zij werd chaos en leegstaand…” 
  

http://www.schriftwoord.nl/
http://www.schriftwoord.nl/
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 Laat dit tot je doordringen en je zult Gods modus operandi doorzien. God schiep 

de hemelen en de aarde volmaakt, maar toen: “Wat de aarde betreft, zij werd chaos en 

leegstaand.” Ziedaar, de modus en de operandi: God schept iets en maakt het dan met 

opzet kapot om de mensheid de oefening te geven het probleem te proberen op te lossen 
zonder Hem. (Dit is nog steeds aan de gang, voor het geval je het journaal hebt gemist. 

En de mensheid faalt nog steeds – zodat je dat weet). 

 Totdat je beseft dat God ons uiteindelijke welbevinden in gedachten heeft, lijkt dit 

wreed en eigenaardig. Nadat de mensheid zichzelf echter tot in de vergetelheid heeft 
gefrustreerd, zal God Zijn bekwaamheid over de woest demonstreren. Terwijl we Hem 

vanaf de zijkant gadeslaan, zullen we Hem steeds meer gaan vertrouwen. Ons 

onvermogen zal ons dan verheugen (“Godzijdank dat we gefaald hebben!”) in plaats van 

frustreren. 
 Gods procedures moeten niet verward worden met Zijn doelen. 

 

  

 

  
 Ga in dit leven eens naar een bouwterrein toe voordat het gebouw af is. Je zult er 

ogenschijnlijke woest tegenkomen. Hef je handen op en zeg: “Wat een rotzooi! Jullie zijn 

knettergek!” Zeg het zo hard dat de bouwers het kunnen horen. Als je dit allemaal doet 

zullen de bouwers denken dat jij de gek bent. En dat zou je ook zijn. De rotzooi is niet 
het gebouw; het gebouw komt voort uit de rotzooi. Het gebouw blijft nog lang nadat de 

rotzooi weg gebuldozerd is. De rotzooi is het middel, het gebouw het doel. 

 God weet dat de aarde verwoest is. Hij zei niet: “O, nee!” toen het gebeurde. Hij 

klimt en klautert niet rond om de chaos bij te houden (zoals de meeste religies – inclusief 
het Christendom – je willen doen geloven). God weet dat de aarde gerund wordt door 

onbekwame sukkels omdat Hijzelf de sukkels daartoe bevoegd heeft (niet mij geloven; 

lees Romeinen 13:1 – “Er is geen gezag dan van God: De gezagsdragers die er zijn, zijn 

door God ingesteld”). 
 Alles ligt op schema en verloopt volgens plan (niet mij geloven; lees Efeziërs 1:11 

– “God werkt alle dingen uit overeenkomstig de raad van Zijn wil”). God weet dat Hij op 

een dag een volmaakte regering op deze aarde zal aanstellen en het zal dezelfde harten 

sneller doen kloppen die gebroken werden tijdens deze tijdperken van menselijk 

wanbestuur. Ik weet het, het duurt lang om het contrast neer te zetten. Het moet lang 
duren om de ervaring onvergetelijk te maken. De ellende zal ophouden op het moment 

waarop God dat bepaalt – en geen minuut eerder. 

 God houdt ons in onwetendheid over die bepaalde minuut. Maar Hijzelf kijkt er 

naar uit en Hij kan de lofprijzingen en jubelkreten van vreugde bij de openingsceremonie 
al horen. Hij kan nu al het eerbetoon horen over wat een genie Hij is en dat nu iedereen 

snapt waarom Hij er zo lang over deed en – oh! – dat het wel moest gaan zoals het ging. 

Ondertussen verdraagt Hij ons onophoudelijke geklaag. Hij is heel geduldig en Goddelijk, 

omdat Hij voorziet in veel Schriftteksten, die wij gewoonlijk negeren, die ons nu 
verzekeren van zowel Zijn soevereine controle als onze gezegende toekomst: 

 

 Efeziërs 1:11 – God werkt alle dingen uit overeenkomstig de raad van Zijn wil. 

 2Korinthiërs 5:18 – Alles is uit God. 

 Kolossenzen 1:20 – Door Christus zal God alles met Zichzelf verzoenen (vrede 
makend door het bloed van Zijn kruis), door Hem, zowel diegenen op de aarde als 

diegenen in de hemelen. 

 Efeziërs 1:9-10 – God maakt ons het geheimenis van Zijn wil bekend… in de 

administratie van de volheid van de tijden, om alles weer in Christus bijeen te brengen, 
zowel wat in de hemelen is als wat op de aarde is. 

 1Korinthiërs 15:22 – Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus 

allen levend gemaakt worden. 
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 God zal een koninkrijk op aarde brengen dat 1000 jaar zal duren. Daarna zal Hij 

veel dingen doen – heerlijker dingen en meer langduriger dingen – maar laten we ons nu 

concentreren op dit koninkrijk dat onze huidige woonplaats zal herstellen en verzoenen.

 God weet precies hoe het koninkrijk zal komen. Hij weet ook Wie het zal inluiden: 
Hij zal Zijn eigen Zoon inzetten, gezonden uit de hemel. Maar hier is het 

onwaarschijnlijke gedeelte: Hij zal ook een speciale groep mensen inzetten die nu gebukt 

door het leven gaat op dezelfde aarde die Hij van plan is te herstellen.  En nog vreemder, 

de meeste van de andere mensen op aarde zullen deze speciale groep gaan haten, ook 
bekend als “Gods uitverkoren geslacht.” Dit geslacht zal, voor het merendeel, falen om 

zijn eigen Redder zelfs maar te erkennen tot op het allerlaatste ogenblik. (Had ik al 

gezegd dat zij Hem doodden bij Zijn eerste komst? Dat had ik moeten doen.) 

 Ik heb het natuurlijk over Israël. Voordat je je afvraagt waarom dit alles zo absurd 
klinkt – houd alsjeblieft in gedachten dat dit Gods plan is, niet het mijne. Ik werd 

geboren eind 1959 en God bedacht Zijn plan al ver daarvoor. Ik had niets met dat plan 

te maken, ik vertel je er alleen maar over. Nogmaals, het spijt me. Ik zou een groot 

leger van geweldige, super Jezus-mensen hebben gekozen om eens over de aarde te 

regeren. Ik zou zeker mensen hebben gekozen die werkelijk in mij geloofden. En ik zou 
het allemaal vóór de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. 

 Maar, zonder gekheid, hoe kwam het zover dat God één volk uitkoos om daarmee 

onze arme planeet bewoonbaar te maken? 

 
 

“Selps uf galocap, uduo.” 

 

 Voor de zondvloed bestonden er geen naties. Er waren toen slechts losse 
familiebijeenkomsten en waarschijnlijk heel veel picknicks. Na de zondvloed vervaardigde 

een man, genaamd Nimrod, blauwdrukken voor een toren bij Babel (de beroemde Toren 

van Babel, beschreven in Genesis, hoofdstuk 11). Nimrod droomde ervan om de wereld 

te verenigen en zichzelf tot president en bestuursvoorzitter ervan te benoemen. Hij ging 
tamelijk goed van start. Maar het doel van deze lange eeuwen is mensen te vernederen, 

dus God deed de Nimrodse onderneming in duigen vallen. Hij deed het op een praktische 

en – voor mij – onderhoudende manier. 

 Bij de toren van Babel verwarde God de taal. In die tijd was er maar één taal op 

aarde. Zou dat niet handig zijn geweest voor een één-wereldregering? Maar, let op wat 
er gebeurt: 

 Op een zonnige ochtend zijn er mannen aan het werk bij de toren, als, rond een 

uur of 11.00, voor de eerste keer een bouwer de man naast zich niet kan verstaan. De 

man naast hem wil een emmer met modder en zegt tot zijn collega: “Breng me een 
emmer modder, en vlug.” Maar bij de andere bouwer komt het binnen als: “Selps uf 

galocap, uduo.” Dus de andere bouwer zegt: “Huh?” Maar het “huh” klinkt in de oren van 

de eerste bouwer als: “sphh?” Dus denkt de eerste bouwer dat de tweede bouwer de 

spot met hem drijft en hij slaat hem met een steen voor zijn kop. 
 En zo kwam er een einde aan de illustere Toren van Babel. 

 Daarna vormden de mensen groepen volgens het systeem wie spreekt wat. Zij die 

een bekende taal spraken vormden naties, die slechts bestonden uit grote groepen 

gescheiden families. Naties lijken op families, maar meer geregeld en georganiseerd, met 

hun eigen vlag, volkslied en wapentuig. 
 God werd in die tijd politiek incorrect. Vóór die tijd had Hij geen gelegenheid voor 

zoiets. Na Babel verkoos Hij één van deze georganiseerde familiegroepen (naties) en  

negeerde praktisch de rest. God stond op het punt om één volk te bezoeken, genaamd 

de Hebreeën (nakomelingen van Noachs zoon Sem). Meer specifiek stond Hij op het punt 
om één man te bezoeken uit deze beroemde volkstam.   

 Voor de allereerste keer ging God Zijn duurzame oplossing voor de verwoeste 

aarde onthullen. Denk je eens in, Hij ging dit onthullen aan een man, die midden in de 

nacht voor zijn tent stond en die nog nooit van de Verenigde Naties had gehoord. 
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5. EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN ISRAËL 
 
 Steeds wanneer je aan de aarde denkt, denk dan aan Israël. Israël – en niemand 

anders – is het door God aangewezen instrument om deze derde planeet vanaf de zon de 

herstellen en te zegenen. 

 De roeping van Israël begon, gek genoeg, met een man die met gekruiste benen 
voor zijn tent zat en wellicht een pijp rookte. Met andere woorden, de man zag het niet 

aankomen. 

 Tenzij je de belofte begrijpt die God deed aan Abraham, zul je niet snappen 

waarom Jezus naar Israël kwam (in plaats van, laten we zeggen, Egypte of China); 

waarom Christus sleutels gaf aan Petrus; wat deze sleutels eventueel openden; waarom 
de discipelen als een stelletje hordelopers de trap van de bovenkamer afrenden; waarom 

de woorden die Petrus die dag letterlijk schreeuwde vanaf een letterlijk dak vreugde 

brachten in de harten van alle aanwezige Israëlieten; en waarom een andere Israëliet, 

genaamd Saulus (het onderwerp van dit boek, de radicaal, de man die Paulus werd 
hernoemd, de man die ook in Jezus Christus zou geloven) uiteindelijk gehaat zou worden 

en bijna vermoord door deze zelfde, lieve, beste, heilige Israëlieten die naar Petrus 

luisterden. En – nog veel verontrustender – waarom het koninkrijk voor een paar duizend 

jaar werd uitgesteld en nog altijd niet is gekomen. 
 O, en dan nog iets. Tenzij je de belofte begrijpt die God deed aan Abraham, zul je 

niet snappen waarom je zo’n moeite hebt met zachtmoedig zijn of met leven zoals Jezus. 

 

  
 

  

 Wie was Abraham? Abraham was letterlijk de grootvader van Israël. Abraham had 

een zoon genaamd Izaäk, die een zoon had genaamd Jacob, wiens naam door God werd 

veranderd in Israël. Het was deze man – Israël – wiens nakomelingen de naam van hun 
vader aannamen. Dit zijn de Joden zoals je die nu kent. 

 God deed deze belofte aan Abraham in Genesis 12:1-3  

  
 De Heer zei tegen Abraham: “Ga weg uit je land en weg van je familie en uit het 
 huis van je vader, naar het land dat Ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk 

 maken, je zegenen en je naam groot maken; en je zult tot een zegen zijn; en Ik 

 zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. En in jou 
 zullen  alle families van de aarde gezegend worden.” 

- New American Standard Bible 

 

 Over dat laatste gedeelte droomden de Israëlieten ‘s nachts. De zonen van 

Abraham – de natie Israël – zou ooit aan het hoofd staan van alle naties en alle families 

van de aarde zouden uiteindelijk door hen gezegend worden. Israël zou de voornaamste 

natie zijn van een werkelijk, politiek koninkrijk dat dezelfde afgeplatte aardbol in beslag 
zou nemen die bijna is verwoest door corrupte politici (sorry dat ik het zeg). Jezus 

verwees voortdurend naar dit koninkrijk toen Hij op aarde was. Het was dit aardse 

koninkrijk waarvan Jezus aan Petrus de sleutels gaf. 

 Laten we Abraham nu van dichtbij gaan bekijken en ons gaan bezig houden met 
hoe de roeping van Israël verliep. 

 Het volgende is uit Genesis, hoofdstuk 12. Ik ben zo vrij geweest om het literair 

weer te geven, maar de essentiële delen stemmen overeen met de Schrift. 

 Abraham kon deze nacht de slaap niet vatten, dus kwam hij naar buiten om na te 

denken en te roken. Het is een maanloze hemel en de lucht ligt stil als een dooie vis. Dit 
is Mesopotamië, lang voordat iemand ooit hoorde over Saddam Hoessein. Ergens in het 

dal van de bergen achter hem blaft een hond. En op dat moment arriveert de 

vreemdeling. 

 Abraham ziet niets; hij voelt slechts een overweldigende aanwezigheid. Verschrikt 
springt hij overeind. 
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 (Zo kwam God gewoonlijk. Hij kwam nooit zwevend in een wit gewaad. Hij kwam 

als een gewoon mens. Het was niet eens Hem – God is tenslotte onzichtbaar: 

2Korinthiërs 4:4 – maar een door God aangewezen, hemelse vertegenwoordiger die Gods 

gedachten volmaakt weergaf en zelfs waardig was Zijn naam te gebruiken. Je wist nooit 
zeker Wie het was totdat Hij begon te spreken. Maar dan wist je het ook snel. Elke haar 

in je nek stond overeind en je luisterde zoals je nog nooit van je leven naar iets 

geluisterd had.) 

 
 Terwijl hij overeind komt denkt Abraham erover zijn mes te trekken. De 

vreemdeling, dit aanvoelend, zegt: “Dat zul je niet nodig hebben.” 

 “Wie bent u?” 

 “Saraï is in je tent.” 
 Abraham weet niet wat hij daarop moet zeggen. 

 “Je vrouw, Saraï,” zegt de vreemdeling weer, “is in je tent.” 

 “Ja, maar hoe weet u…” 

 “Ze zal je een zoon baren.” 

 Toen wist hij het. 
 “Mijn Heer…” begon hij. 

 “Je bent 75 jaar oud, vriend.” 

 “Ja. En Saraï is onvruchtbaar,” zei Abraham. 

 “Dat weet ik. En toch zal zij je een zoon baren. Wat ik je nu ga vertellen zul je  
morgenochtend pas geloven. Morgen, in het midden van de ochtend, zal ik je begrip 

verstrekken. Het is niet dat je geloof tekort schiet – je zult er de vader van worden. Maar 

je zult het niet bevatten. Niet vanavond. Het is teveel voor je. En toch zal ik je dit 

vertellen: Ik ben de aarde aan het herstellen. Begrijp je dat?” 
 “Nee.” 

 “Nou, prima. Ik breng vrede op aarde. Maar het zal nog lang duren. Niets over het 

tijdschema of de tijdstippen zal jou worden verteld. Maar het begint nu. Op deze avond 

begint het met jou. En dit programma van herstel zal worden voltooid in een volk dat van 
jou zal afstammen.” 

 “Sorry. Ik begrijp er niks van.” 

 “Dat komt nog wel. Het gebod dat je zult gehoorzamen is dit: “Ga weg uit je land 

en weg van je familie en uit het huis van je vader, naar het land dat Ik je wijzen zal.  Ik 

zal je tot een groot volk maken, je zegenen en je naam groot maken…” (Genesis 12:1-
2). 

 Abraham staart voor zich uit, er nog steeds niets van begrijpend. 

 “En zo zul je tot een zegen zijn,” ging de bezoeker verder. “En Ik zal zegenen wie 

jou zegenen en wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken” (Genesis 12:3). Toen pauzeerde de 
bezoeker, maar niet om indruk te maken. Dit was het grote moment. Omdat miljarden 

engelenogen afwachtend toekeken, moest het nu volgende volkomen juist zijn. Hij 

berekende zijn cadans meer dan ooit. Nog één ademteug en nu was het zover: 

 “En in jou, Abraham…” (daar kwam het), “zullen alle families van de aarde 
gezegend worden” (Genesis 12:3). 

 De Bezoeker verdween. De nacht ging voorbij. Abraham deed geen oog dicht. 

Tegen één uur de volgende middag, lagen de bezittingen van Abraham en zijn 

huishouden bovenop de ruggen van zestien kamelen. Waar de karavaan moest stoppen 

wist niemand. 
 Israëls grootvader kneep zijn ogen dicht tegen de woestijnzon. 

 Het herstel van de aarde was in gang gezet. 

 

  
 

  

 Abraham verliet Mesopotamië en verhuisde naar Haran. Toen zijn vader stierf 

immigreerde hij naar de plaats die we tegenwoordig kennen als Israël. De stamvader van 
Israël was nu in het land van Israël voordat er zelfs maar een kleinzoon was die Israël 

heette.  
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 Hij stond op de plek die tegenwoordig elke dag in het nieuws is; de plek die 

Arabieren willen bombarderen; het geografische centrum van de aarde, waar 

boosdoeners de Zoon van God kruisigden; waar kuddes toeristen rondtrekken en 

voortdurend kaalgeplukt worden; en waar ooit op een dag de hoofdstad van het 
komende aardse koninkrijk zal verrijzen. 

 Op dat verre ogenblik, echter, was Abraham slechts op bezoek. God gaf hem nog 

geen hectare van dit toekomstige, beroemde onroerende goed. Hij beloofde echter wel 

dat Hij dit land aan hem en later aan zijn zoon zou geven. Bijna 30 jaar later beloofde Hij 
dit land aan Abraham op een avond zoals die hiervoor beschreven werd, alleen dit keer 

schenen de sterren helder. 

 Deze keer lag Abraham in zijn tent te broeden op Gods belofte dat zijn zaad eens 

de aarde zou zegenen. Er was maar één klein probleempje: Abraham was 99 jaar oud en 
zijn vrouw Saraï had haar vruchtbare jaren al lang achter zich. Twee problemen dus: 

Abrahams vertrouwen in Gods belofte was net zo gammel als Saraï’s 

zwangerschapsapparatuur. 

 God verscheen aan Abraham op gelijke wijze als voorheen, maar dit keer schudde 

Hij aan diens tentflap. “Kom naar buiten,” zei Hij. Ook nu is het volgende een Martin 
Zender weergave van Genesis 15, maar ik neem de belangrijkste gedeelten over: 

Bezoeker: Kijk naar de hemelen, Abraham. 

 

 Abraham (omhoog starend): Oké. 
 Bezoeker: Tel nu de sterren, als je kunt. 

 Abraham: U meent het. 

 Bezoeker: Als het niet teveel gevraagd is. 

 Abraham: Eén… twee… drie… dit is belachelijk. 
 Bezoeker: Dank je wel. Zo zullen jouw nakomelingen zijn. 

 Abraham: Belachelijk? 

 Bezoeker: Zo talrijk als de sterren, vriend. Maar, ja - ook belachelijk. Jouw volk 

zal getuige zijn van een reeks van ongekende wonderen. Ze zullen niet trouw zijn, in de 
verste verte niet. Maar God is trouw en zal grote dingen voor jou doen. Onthoud, 

Abraham, jouw mensen zullen ooit over de aarde regeren en haar herstellen tot 

heerlijkheid. 

 
 Toen geloofde Abraham in de Heer en Hij rekende hem dat tot rechtvaardigheid 
 (Genesis 15:6). 
 

 God houdt ervan om geloofd te worden, vooral wanneer Zijn beloften en 
voorzeggingen belachelijk lijken. 

 God liet ook doorschemeren dat de weg naar de belofte niet bepaald zonder kuilen 

zou zijn. Als het uitgangspunt van de geschiedenis van een volk wonderbaarlijke 

bevrijding is, dan zijn problemen onvermijdelijk. 

 “Jouw volk zal naar een vreemd land verhuizen waar het 400 jaar lang in wrede 
slavernij gehouden zal worden,” zei God. (Meer van het contrastprincipe.) “Maar Ik zal 

tussenbeide komen en afrekenen met de slavenhouders en Mijn volk uitleiden zodat ze 

Mij kunnen aanbidden op de plek waar jij nu staat” (Genesis 15:12-14). 

 Met “vreemd land” en “wrede slavernij” profeteerde God over Egypte en de 
Exodus, lang voordat de naam Mozes dagelijks gebruik werd. 

 Abraham wilde een teken dat God Zijn beloften zou vervullen, dus gaf God 

Abraham het teken van besnijdenis. Met dit antwoord zou ik spijt hebben gekregen van 

mijn vraag. Ik had gezegd: Nee, laat maar zitten God. Ik heb echt geen teken meer 
nodig. 

 Te laat. 
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Akelige snede 

 
 Bij besnijdenis wordt de voorhuid van de penis naar voren getrokken, van het 

lichaam af en afgesneden. Waarom zou God een dergelijk ritueel instellen? 

Wanneer er aan Abraham een zoon wordt beloofd en van die zoon een menigte van 
zonen, zo talrijk als de zichtbare sterren, om op te staan en te regeren over de aarde, 

dan zal er veel seksuele gemeenschap plaats gaan vinden. En als er veel seksuele 

gemeenschap gaat plaatsvinden, dan is de penis van Abraham de Almachtige 

Openingsact. Maar als de penis van Abraham de Almachtige Openingsact is, dan zal de 
eigenaar van die penis ongetwijfeld gaan glunderen van zijn fysieke capaciteiten. Hij zal 

naar zijn omvangrijke nageslacht kijken, dan naar zijn penis, dan naar zijn omvangrijke 

nageslacht, dan naar zijn penis en denken: “Ik ben dé man. Toekomstige, aardse 

heerlijkheid komt door mij.”  

 Om dergelijke trots in de kiem te smoren voerde God het ritueel van besnijdenis 
in. Besnijdenis was bedoeld als een immer aanwezige verlegenheid voor een Israëlische 

man. (Hoe merkwaardig en ongepast dat de mannen er uiteindelijk over begonnen op te 

scheppen.) God had het bedoeld als een voortdurende herinnering dat de kracht van 

voortplanting – evenals de wijsheid en macht om te regeren – uiteindelijk van Hem 
komt, niet van het vlees. Het vlees speelt zijn rol, inderdaad, maar God is Degene Die 

het kracht geeft. 

 Ik geef je deze achtergrondinformatie omdat de boodschap van het koninkrijk – 

het koninkrijk dat God aan Abraham beloofde; het koninkrijk dat de aarde zou herstellen; 
het koninkrijk waartoe Christus als offer kwam en waarvan Petrus de sleutels bewaarde – 

uiteindelijk “Het Evangelie van de Besnijdenis” werd genoemd (Galaten 2:7). 

 Het Evangelie van de Besnijdenis was een coöperatief evangelie, waarin God Zijn 

deel deed en mensen het hunne. Besnijdenis was hier weliswaar slechts het symbool van, 
maar het vereiste nog altijd een letterlijke uitvoering. Het was een metafoor, dat is waar, 

maar men moest na de ingreep wel een week lang zijn mannelijkheid in het verband 

houden.  
 God verplichtte Israël om zich voor te bereiden op Zijn goddelijke aanwezigheid 

en wonderen. Dit begon met vlees, namelijk het vlees aan het uiteinde van het 
mannelijke geslachtsdeel. Later, toen Johannes de Doper kwam, voegde God de doop 

toe. Op de beroemde Pinksterdag, die volgde op de opstanding van Christus, luidde de 

boodschap van Petrus: besnijdenis, doop en berouw. Al die tijd ging het om vrucht 

voortbrengen die bekering waardig is. Dit waren allemaal dingen die een Israëliet moest 
doen. 

 God eiste deze dingen van geen enkel ander volk – alleen van Israël. Dit is 

belangrijk om te onthouden, omdat het later groter zal opdoemen. 

Besnijdenis werd het patroon van werken die een Israëliet moest volbrengen en het 
bevestigde Gods basisvereiste van Zijn uitverkoren volk: Toon met concrete middelen 

jullie erkenning van Mijn toereikendheid. Erkenning moest in die tijd gevolgd worden 

door goede werken. Als een Israëliet deze dingen deed dan zou hij of zij het koninkrijk 

binnengaan dat door God aan Abraham werd beloofd. Welk koninkrijk? Het koninkrijk 

waarin een letterlijk volk – Israël – zou regeren over een letterlijke aarde gedurende 
letterlijk 1000 jaar. 

 

 Zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als 

 koningen regeren, 1000 jaar lang (Openbaring 20:6). 
 

 Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig om te spreken van fysiek iets moeten 

doen om Gods toereikendheid te erkennen. Als God werkelijk toereikend is, waarom 

moet men dan iets doen? Toch is dit hoe God aan Israël redding presenteerde: Het was 
een coöperatieve redding, een mengsel van werken en genade. Gods toereikendheid 

vereiste tekenen. 

 God zou uiteindelijk de wet van Mozes geven als iets dat Israëlieten konden en 

zouden volbrengen ter voorbereiding op het regeren en onderwijzen van alle andere 
volkeren.  
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 Het uiteindelijke doel, echter, van die wet was om aan Israël te laten zien (en aan 

de rest van ons, toekijkend vanaf de zijlijnen) dat het onmogelijk was dat vlees en bloed 

God zouden behagen (Romeinen 8:6-8). Israël moest dit leren door lange en moeilijke 

ervaringen. Na al deze jaren heeft zij dat nog steeds niet geleerd. En, eerlijk gezegd, dat 
geldt ook voor de Christelijke religie. Religieuze lieden van elke rang en stand proberen 

nog steeds om God te behagen door de wet – elke wet (inclusief de regels die ze voor 

zichzelf en anderen bedenken). 

 In het ideale geval moest een Israëliet niet de wet opgeven, maar zijn of haar 
vermogen om de wet te houden. De levensles voor ons allen is het menselijke 

onvermogen beseffen in het gezicht van goddelijk vermogen. Maar nogmaals, een 

Israëliet moest voortdurend en met fysieke daden een erkenning laten zien van die 

ontoereikendheid. Israëlieten moesten hun Messias vertrouwen, hun zwakheid erkennen, 
vervolging doorstaan en vruchten tonen die bekering waardig waren. 

Let op al die actieve werkwoordsvormen. 

 Het Judaïsme was en is nog steeds een religie van: “Eerst Geld Zien.” Dit zou in 

tegenstelling zijn met, laten we zeggen, een boodschap van zuivere, alles overtreffende 

genade. Als een boodschap van zuivere, alles overtreffende genade op zekere dag op het 
toneel zou verschijnen (herinner je dat de boodschap voor Israël een mengsel was van 

werken en genade) dan zou het nog altijd gaan over menselijk onvermogen. Het verschil 

zou zijn dat dit onvermogen zou gedijen, los van elke fysieke handeling in de hoop om 

het te erkennen. In werkelijkheid zou “eerst geld zien” een boodschap van zuivere, alles 
overtreffende genade alleen maar beledigen. Zuivere, alles overtreffende genade zou 

zeggen: “Ik heb jouw stinkende geld niet nodig. In feite, hoe minder je me geeft, hoe 

mooier ik ben.” 

 Om onze aandacht bij Hem te houden, stelt God ons op de proef. Beproevingen 
zijn er voor een Israëliet om hem of haar er aan te herinneren te blijven vertrouwen, 

erkennen, verdragen en werken. Beproevingen voor de toekomstige mens van zuivere en 

alles overtreffende genade zijn er om hem of haar juist te weerhouden om deze dingen 

te moeten doen.  
 Stel je voor dat er een boodschap van zuivere, alles overtreffende genade werd 

gebracht. Zouden de beproevingen ophouden? Nee. Nogmaals, alle mensen, ongeacht 

hun nationaliteit, vergeten voordurend hun status van schepsel en falen in hun 

dankbaarheid naar God. Beproevingen zijn een vriendelijke draai om de oren die zeggen: 

Hallo? Alles wat je hebt heb je van God gekregen. 
 Nogmaals, echter, de beproeving voor de mens van zuivere en alles overtreffende 

genade bewerkstelligt een andere afloop dan voor de Israëliet. De Israëliet stoot zijn 

teen en zegt terecht: “Sorry God. Ik moet blijven vertrouwen, erkennen, verdragen en 

vrucht dragen, want anders zal ik het aardse koninkrijk mislopen dat U aan Abraham 
beloofde. Dank U dat U me daaraan herinnerde.” Een mens van zuivere, alles 

overtreffende genade, aan de andere kant, stoot haar teen en zegt: “Dank U wel voor de 

herinnering God. Wanneer zal ik ophouden met te proberen waardig te leven omdat U 

zoveel voor mij deed?” 
 Als het ritueel van besnijdenis de kern van een boodschap vertegenwoordigde die 

werken en genade combineerde en als die boodschap bekend werd als “Het Evangelie 

van de Besnijdenis,” wat zou dan de beste naam zijn voor een boodschap die de genade 

behoudt, maar de werken verwijdert? Ik zou het “Het Evangelie van de Onbesnijdenis” 

willen noemen (Galaten 2:7). Door het zo te noemen zou ik verwijzen – ter vergelijking – 
naar de eerste boodschap, maar het een nieuwe, radicale wending geven. Als het 

uitgangspunt van de eerste boodschap (werken gecombineerd met genade) een ritueel 

is, dan is het uitgangspunt van de tweede boodschap (genade alleen, zonder werken) 

helemaal geen ritueel. 
 Anders gezegd, terwijl Israël zou zeggen: Snij het puntje van je penis af om te 

laten zien dat je het serieus meent met God, zou mijn boodschap zijn: 

 

“Blijf van je penis af.  
Herhaling: Doe op dit ogenblik helemaal niks met je penis.” 
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 En nu terug naar onze korte geschiedenis van Israël. 

 

  

  
 

 Herinner je je de scene uit Field of Dreams waarin Ray Kinsella (Kevin Costner) 

naar Boston rijdt in een poging om met de teruggetrokken schrijver Terence Mann 

(James Earl Jones) te praten om zich bij hem aan te sluiten in een doldwaas 
geloofsavontuur? Kinsella klopt op de deur van Mann met als enig resultaat te worden 

afgewezen. Bij de tweede poging van Kinsella rukt Mann de deur open en gromt: “Zijn 

wij misschien een beetje hardleers?” 

 Heel de Schrift door is Israël hardleers: Zij vergeet voortdurend dat ze alles te 
danken heeft aan God. 

 God liet Abraham op zijn beloofde zoon wachten totdat hij 100 jaar oud was. Lang 

daarvoor, toen er maar geen zoon kwam, stelde zijn vrouw Saraï (“Sarah” hernoemd 

door de Godheid) voor dat hij seks zou hebben met haar dienstmeisje Hagar. Abraham 

had daar geen enkel probleem mee en produceerde Ismaël. Door een reeks pijnlijke 
openbaringen realiseerde het koppel zich uiteindelijk dat Ismaël niet de beloofde zoon 

was. Nadat Sarah en haar man hun intriges staakten, bracht God de beloofde zoon voort 

door een wonder: Hij bracht de geslachtsorganen van Abraham en Sarah weer tot leven 

en zij verkregen Izaäk. 
 Izaäk kreeg uiteindelijk zoon Jacob en Jacob (wiens naam God veranderde in 

“Israël”) werd vader van twaalf zonen, die de stamvaders werden van de twaalf stammen 

van Israël, die eens over de aarde zullen regeren en haar tot vrede zullen herstellen. 

 Sinds Abraham was besnijdenis aanwezig bij de geboorte van elke zoon. Acht 
dagen na de geboorte neemt pa het kind mee naar de priester en het kind komt thuis 

met een klein stukje huid minder. Waarom dit generatie op generatie in stand blijven 

houden? Gods middelen om het toekomstige, aardse koninkrijk voort te brengen moeten 

altijd duidelijk zijn. Steeds wanneer een vader een nieuwe babyzoon naar de priester 
brengt, denkt de vader: “Het koninkrijk komt. Dat is wat deze kinderen zijn: 

Toekomstige regeerders van de aarde. God herstelt de aarde; Hij beloofde dat aan onze 

voorvader Abraham en Hij volbrengt dat door ons en geen enkel ander volk. Ik voel me 

opzwellen van trots. (Voorhuid stoot tegen prullenbak.) Oeps. Wacht even. Dit is wat God 

doet, niet ik.” 
 Spoedig daarna slaat de hardleersheid weer toe en de Israëliet voelt zich 

zelfvoldaan omdat zijn penis onnatuurlijk korter is dan die van een Griek. 

Het klassieke Israëlische leerprobleem is er in verschillende vormen. Eén van de 

voornaamste vormen is jaloezie. Israëlische jaloezie zal later nog een belangrijke rol 
gaan spelen wanneer ik je voorstel aan Paulus, maar kijk hoe het er aan toe ging in haar 

vroegere geschiedenis. Israël is een trots volk en zij haat het wanneer Gods voorkeur 

ook nog naar andere volken uitgaat. Dit geldt zelfs voor haar eigen volksgenoten. 

 De elf aartsvaders hadden een jongere broer, Jozef. Zij haatten Jozef omdat hun 
vader, Israël, dol op hem was en een prachtige, kleurrijke mantel voor hem liet maken, 

terwijl hun eigen mantels – eh, weet ik veel – zwart-wit waren. Daarnaast had Jozef 

aanhoudende dromen waarin zijn broers en zijn vader zich op een dag voor hem zouden 

neerbuigen en hem zouden aanbidden. Dit kon de broers geen barst schelen (de vader 

zag het door de vingers) en dus verkochten ze de jongen als slaaf aan Egypte. 
 Dit was niet Jozefs Plan A, maar dat van God. 

 God heeft Jozef nooit in de steek gelaten. Door een reeks van goddelijke 

beproevingen en reddingen (de beproevingen waren net zo goddelijk als de reddingen) 

ging Jozef eindelijk het principe van contrast begrijpen en werd hem na verloop van tijd 
een audiëntie verleend bij Farao, koning van Egypte. Farao was zo onder de indruk van 

Jozefs wijsheid en gedrag dat hij hem aan het hoofd stelde van het hele land, zelfs van 

zijn eigen persoonlijke zaken. 

 Israëlieten zijn geboren om te regeren en te besturen; het zit in hun bloed. Maar 
kijk wat er voor nodig is. (Het verhaal van Jozef staat er model voor.) Er wordt hun 

waarheid getoond – die vervolgens in een put wordt gegooid.  
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 Op de één of andere manier is dit altijd wat er gebeurt. Waarom? Israël is trots en 

hebzuchtig, voortdurend bezig met het hamsteren van haar voordelen. Zij is, volgens de 

Schrift, “een halsstarrig volk” (Jeremia 17:23). Ja, zelfs Jozef. In de put, in de 

gevangenis en onder druk van andere volken leert Israël vanwaar haar genoegzaamheid 
komt. Wanneer de les is geleerd, trekt God haar uit de put en vervult Hij Zijn beloften 

aan haar, maar tegen die tijd is Israël een goed onderwezen en betrouwbaar instrument 

geworden. 

 Eens gaf God Farao een vreemde droom, vol vette en magere koeien, in die 
volgorde. Farao vertelde de droom aan Jozef die hem als volgt interpreteerde: Er zou een 

hongersnood van 7 jaar komen die Egypte en omliggende gebieden zou verwoesten, 

inclusief Jozefs Kanaänitische vaderland. Daar zouden zeven jaren van overvloed aan 

vooraf gaan. Farao zei tegen Jozef: “Wat moet ik doen?” Jozef, een sluwe Israëlische 
zakenman (sorry dat ik het zeg) wist precies wat er gedaan moest worden. Gedurende 

de zeven jaren van overvloed hamsterde hij voedsel, dat hij later uitdeelde tijdens de 

hongersnood. 

 En zo kwam de wereld naar Jozef voor brood – zelfs die broers die hem als slaaf 

verkochten. 
 In gelijkenisvorm is dit een microkosmos van het Duizendjarig Rijk. Tijdens het 

Duizendjarig Rijk zal Jeruzalem de kliniek van de wereld worden voor geestelijke 

voeding. 

 Jozefs naaste familie, natuurlijk onwetend dat Jozef het genie was achter de 
voedselmagazijnen van Egypte, reisde naar Farao voor hun portie graan. Jozef onthulde 

uiteindelijk zijn ware identiteit aan zijn vader en broers en dat was de eerste keer in de 

Bijbelse geschiedenis – en voor wat dat betreft in alle andere geschiedenissen – dat 

twaalf volwassen mannen tegelijkertijd in hun broek pisten. De familie Israël verhuisde 
op aandringen van Farao naar Egypte (in totaal vijfenzeventig man). Mooi hè? Toch? 

Ja en nee. Maar het deed Israël in ieder geval in Egypte belanden, dus konden de 

Israëlieten uiteindelijk 400 jaar in slavernij leven en Charlton Heston verzekeren van een 

klassieke filmrol. 
 Is God niet leuk? Nee, niet op korte termijn. Maar, verlies nooit uit het oog dat 

Israël leerde te regeren. Haar hele geschiedenis heeft ze doorgebracht in bootcamp – 

trainen voor het Duizendjarig Rijk. Alles verwijst daarnaar. Door beproevingen leert 

Israël de belofte te vervullen die God deed aan Abraham: de wereld regeren in 

rechtvaardigheid. 
 De rest van dit boek blijf ik verwijzen naar het gezegde: “De belofte die God deed 

aan Abraham.” Ik doe dat omdat God Zelf daarnaar blijft verwijzen. Je zult weldra zien 

dat de Zoon van God dat ook doet, wanneer Hij naar de aarde komt als een man die 

sandalen draagt. Niemand dient te vergeten dat het grootste gedeelte van de Bijbel 
(behalve dan een dun stukje van dertien brieven) gaat over één belofte (die aan 

Abraham), één volk (Israël) en één enorme groep van tweederangs burgers, die óf 

worden genegeerd, óf worden vermoord (de rest van de wereld). 

 Zonder Israël zijn de andere volkeren verloren. 
 

  
 

  

 Israël in Egypte was de droom van elke vroedvrouw; zij vermenigvuldigde zich als 
de broden en vissen van een toekomstig tijdperk. Weldra begon Farao zich zorgen te 

maken over het enorme aantal Israëlieten. Alleen was het tegen die tijd niet meer 

dezelfde Farao die Jozef kende. Het was een nieuwe koning die, als je hem over Jozef 

vroeg, zei: “Welke Jozef?” Hij beschouwde het volk als goedkope arbeidskrachten en 
hield hen in slavernij. Hij liet hen piramides bouwen en sloeg hen als ze misbruik 

maakten van hun koffiepauzes. Erger nog, hij dwong hen hun pasgeboren baby’s in de 

steek te laten, door hen aan de elementen over te laten om een wrede dood te sterven. 

Het laatste dat deze Farao wilde was nog meer Israëlieten. 
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 En daar is schattige baby Mozes. Uiteraard vrezen zijn moeder en zuster voor zijn 

leven en dus stoppen ze hem in een mand en duwen hem de rivier af waar de dochter 

van Farao baadt. Een riskant plan, maar ze hopen dat als de jonge prinses ziet hoe 

snoezig de baby is, ze hem naar binnen zal halen. 
 En dat is precies wat er gebeurt.  

 Farao’s dochter bemoedert baby Mozes alsof het haar eigen zoon is en Mozes ging 

uiteindelijk naar de beste scholen in Egypte. Toen hij 40 jaar oud was (beter laat dan 

nooit) vroeg hij zich af hoe het met zijn Hebreeuwse familieleden ging. Dus op een dag 
schreed hij naar buiten naar waar de Sfinx verrees. 

 Het eerste dat hij zag was een Egyptenaar die een oudere, Hebreeuwse man 

mishandelde. Verbolgen nam hij wraak voor zijn onderdrukte broeder door de 

Egyptenaar in elkaar te rammen, waarna deze korte tijd later stierf. Hij dacht dat zijn 
volk hier blij mee zou zijn en dat ze hem als een instrument van Gods verlossing zouden 

beschouwen. In plaats daarvan zagen ze in hem een onruststoker. De volgende dag 

waren er twee van hen aan het vechten en Mozes probeerde hen uit elkaar te halen, 

zeggende: “Jullie mannen zijn allebei Israëlieten. Waarom vechten jullie met elkaar?” 

Degene die het gevecht begon zegt: “Wie heeft jou over ons aangesteld? Wat ben je van 
plan, ons te doden zoals je gister deed met die Egyptenaar?” (Exodus 2:11-15). 

 Toen begreep Mozes dat het ontdekt was en hij vreesde voor zijn leven. Zijn 

veelbelovende Egyptische carrière was voorbij, hij verbande zichzelf naar de buitenwijken 

van Midian. 
 Veertig jaar later, in de wildernis van de berg Sinaï, verschijnt er een engel aan 

Mozes, vermomd als een brandende struik die om onduidelijke redenen niet verteert. 

Mozes kan zijn ogen niet geloven, dus sluipt hij naderbij om een kijkje te nemen. Terwijl 

hij zo dichtbij is dat zijn gezicht een oranje gloed krijgt, hoort Mozes de stem van God: 
“Ik ben de God van jouw voorvaderen, de God van Abraham, Izaäk en Jacob.” 

 Wat heb ik je gezegd? Het gaat allemaal over Abraham – nog steeds. De Stem 

zegt niet: “Ik ben God” en laat het daarbij. Nee, juist: “Ik ben de God van jouw 

voorvaderen, de God van Abraham, Izaäk en Jacob.” Het gaat nog steeds over de belofte 
die God deed aan Abraham: Dat zijn nakomelingen voor de mensheid de aarde zouden 

herstellen in Zijn naam. Van de wieg tot het graf, van Abraham tot Mozes, van de 

verbannen profeten tot de sandalendragende Zoon van God, dit is waar de Israëlieten 

voor leefden. En waarom niet? Dit is alles wat God hen heeft geopenbaard. 

 Met de stuipen op het lijf draait Mozes zich om om weg te rennen van het 
brandende struikgewas. God houdt hem tegen, zeggende: 

 
 Trek je sandalen uit en kniel. Je bent op een heilige plaats, op heilige grond. Denk 

 niet dat ik de kwellingen van mijn volk in Egypte niet gezien heb, want die heb ik 
 wel gezien. Ik heb hun gekerm gehoord en ben gekomen om hen te helpen. 

 

- Exodus 3:5, The Message 

  

  

 Ik stel me voor dat het zo verder ging: 

  
 “Neem me niet kwalijk,” zegt Mozes, “maar… het is al bijna 400 jaar zo.” 

 “Neem me niet kwalijk, maar… is dit jouw timing of de Mijne?” 

 “De Uwe, God.” 

 “Hou dan alsjeblieft je mond en ga je spullen inpakken. Ik stuur je terug naar 
Egypte.” 

  

 De rest van het verhaal ken je. En zo niet, huur dan de film “De Tien Geboden” 

met in de hoofdrollen Charlton Heston en Yul Brynner. 
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 Over contrast gesproken. Zonder de eeuwen van slavernij en een stompzinnig 

koppige Farao die de redelijke verzoeken van Gods ambassadeur weerstond (“Laat Mijn 

volk gaan”), worden er geen wandelstokken veranderd in slangen, geen rivieren in bloed, 

geen vreugdevol en-nu-als-de-donder-wegwezen uit Egypte (de Exodus), geen splijten 
van de Rode Zee, veel minder verdronken Egyptenaren en een bedroevend kleine 

hoeveelheid aanbiddingsliederen. Geen manna in de wildernis, geen kwakkels en geen 

enorme rots die op één of andere manier water levert. 

 Aan de voet van de berg Sinaï werd Israël officieel een natie. Boven de 
boomgrens, op 2000m hoogte, stond Mozes tussen God en het volk de woorden van de 

Godheid te graveren op twee stenen tabletten, die de Magna Carta van Gods uitverkoren 

volk zou worden. Mozes nam de tabletten mee naar beneden en begon met veertig 

frustrerende jaren van leidinggeven aan het meest hardnekkige volk dat ooit geleefd 
heeft. En toch was – en is – dit Gods uitverkoren volk. 

 Mozes zegt tegen hen: “Als jullie nu naar mij luisteren – of dat proberen – dan 

zullen jullie daar wel bij varen. Echter, een Profeet uit jullie midden, uit jullie broederen, 

zoals ik ben, zal de HERE, jullie God, jullie verwekken; naar Hem zullen jullie luisteren” 

(Deuteronomium 18:15). 
 Mozes profeteerde over Jezus Christus. Wijkt deze komende, Grote Profeet af van 

de boodschap van Mozes? Dat zou je kunnen denken. Je zou kunnen denken dat de Zoon 

van God, gezonden uit de hemel, Zijn verhaal zou komen doen op een fonkelnieuwe, 

hemelse wereld en met een nieuw Woord, dat het refrein van het bekende lied “Old Man 
Moses” in het stof van de Sinaï achter zou laten. Maar luister nog maar eens naar Old 

Man Moses: “Een profeet uit jullie midden, uit jullie broederen, zoals ik ben, zal de Heer, 

jullie God, jullie verwekken.” 

 Hoe zou het Beeld van de Onzichtbare God zelfs maar kunnen lijken op de arme 
sterveling die in eerste instantie wilde vluchten voor Gods stem? Hij is als Mozes in dit 

opzicht: “Christus is een Dienaar van de besnijdenis geworden, ter wille van de waarheid 

van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen” (Romeinen 15:8). 

 
 

Jezus Christus op aarde: Een voortzetting van Abraham en Mozes 
 

 Het voorgaande vers nam ik uit het Concordant Literal New Testament [zie ook: 

www.schriftwoord.nl]. Hier is hetzelfde vers uit The Message: “Jezus, trouw blijvend aan Gods 
doeleinden, benaderde de Joodse ingewijden op een speciale manier, zodat de oude, 

voorouderlijke beloften waarheid zouden worden voor hen.” 

 Waaraan refereren “de beloften aan de vaderen” en “de oude, voorouderlijke 

beloften” hier? Aan niets anders dan de beloften die God deed aan Abraham: zijn zaad 

zou talrijk zijn; zij zouden het hoofd worden van de naties en niet de staart; en door hen 
zouden alle bewoners van de aarde worden gezegend. Voor het geval je het vergeten 

bent, hier is het citaat: 

 
 De Heer zei tegen Abraham: “Ga weg uit je land en weg van je familie en uit het 
 huis van je vader, naar het land dat Ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk 

 maken, je zegenen en je naam groot maken; en je zult tot een zegen zijn; en Ik 

 zal zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. En in jou 
 zullen  alle families van de aarde gezegend worden.” 

 

- Genesis 12:1-3, New American Standard Bible 

 

 De profeten verwezen hier onophoudelijk naar. Lees Jesaja. Lees Jeremia. Lees 

Ezechiël. Lees Amos, Obadja en Joël. Als je daarmee klaar bent, lees dan Haggai, Sefanja 

en Zacharia. Als je nog iemand kunt vinden wiens naam eindigt op “ia,” lees die dan ook. 
Zij spreken allemaal over Israël. Zij spreken allemaal over de beproevingen die Israël  

bekwaam zullen maken om eens de wereld te regeren en de aarde te herstellen in Zijn 

naam. 

 

http://www.schriftwoord.nl/
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 Besef je waarom het lezen van het Oude Testament zo zwaar op je maag lag? 

Omdat het de Israëlische zender is. Het is allemaal Israël, de hele tijd door. Je denkt wat 

verlichting te krijgen bij aankomst in het Nieuwe Testament – en dan bedoel ik Mattheüs, 

Marcus, Lucas en Johannes – maar niks ervan. Het is nog steeds de Israëlische zender: 
allemaal Israël, de hele tijd door. Je denkt dat de Zoon van God op sandalen eindelijk de 

profeet voor jou is – totdat je leest wat Hij zegt tegen Zijn discipelen in Mattëus 10:5-7   

 
 Deze twaalf zendt Jezus uit en Hij gebiedt hun, zeggende: “Jullie mogen je niet op 
 een weg begeven naar de heidenen en jullie mogen geen enkele stad van de 

 Samaritanen binnengaan. Ga liever naar de verloren schapen van het huis van 

 Israël. En als jullie op weg gaan, verkondig dan: Het koninkrijk van de hemelen is 
 nabijgekomen!”  

 

 Als je toen tussen de heidenen had gewoond hoe zouden Jezus’ woorden (hier 

geparafraseerd) je dan in de oren hebben geklonken? 
 
 Wat je ook doet, ga niet naar de etnische buurten zoals Chinatown of Little Italy 

 [stadswijken van New York]. Ik wil niet dat jullie daar door de straten lopen, laat 
 staan  praten met de mensen die daar wonen. Dit evangelie is niet voor hen. 

 Begrepen? 

 

 Toen Jezus sprak over het “koninkrijk van de hemelen,” wat bedoelde Hij daar 
toen mee? Is het koninkrijk van de hemelen – hetzelfde als de hemel? Hoe zou dat 

kunnen, aangezien God Israël nooit iets over de hemel verteld heeft? Denk aan hoe Hij 

de hemelen en de aarde schiep in Genesis 1:1 en dan direct alles negeerde behalve de 

aarde. Het koninkrijk van de hemelen is hetzelfde koninkrijk dat God aan Abraham 
beloofde, omdat: “Jezus, trouw blijvend aan Gods doeleinden, benaderde de Joodse 

ingewijden… zodat de oude, voorouderlijke beloften waarheid zouden worden voor hen.” 

(Romeinen 15:8). 

 Dit koninkrijk is hemels van karakter (het is het koninkrijk van de hemelen) maar 
zijn plaats is op aarde. Een aardgebonden koninkrijk is de enige boodschap die ooit aan 

Israëlieten werd gegeven: “Gij maakt hen ook tot een koninkrijk en tot priesters voor 

onze God en zij zullen als koningen heersen op de aarde” (Openbaring 5:10); en “Zalig 

zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Mattheüs 5:5). 
 Dus wat is er gebeurd met jouw Messias?  Als de boeken van Mattheüs, Marcus, 

Lucas en Johannes de enige kans zijn voor de mensheid – en voor jou – om waarheid te 

horen of om voor altijd verloren te gaan, dan heeft de Heraut van die Waarheid een 

eigenaardige manier van verkondigen. Het punt dat ik hier wil maken is zo algemeen 

onbekend dat ik het niet nalaten kan om nog een andere Zender parafrase te geven van 
Mattheüs 10:5-7  

 
 Ga met dit evangelie naar geen enkel ander volk dan het jouwe. En ik bedoel 

 hierbij ook Samaria, maakt niks uit dat zij jullie naaste verwanten zijn. Luister en 
 luister goed: Ga niet met dit evangelie naar iemand anders dan de verloren 

 schapen van het huis Israëls. En hierbij bedoel ik ook al die niet-Israëlieten die 

 deze evangeliën zullen lezen in Holliday Inn hotels uit Gideon Bijbels in het jaar 
 2012. 

 

 En dit is het evangelie, voor het geval je dat vergeten bent, alhoewel Ik niet zou 
 weten hoe dat mogelijk zou kunnen zijn: Het koninkrijk, dat God aan jullie 

 voorvader Abraham beloofde, is nabij. Ik ben een Dienaar van de Besnijdenis, om 

 de beloften te bevestigen die God deed aan Abraham. 
 

 Je zoekt nog steeds naar iets dat op jouw betrekking zou kunnen hebben, dus je 

slaat Mattheüs op, hoofdstuk 15. Ah! Eindelijk, daar heb je een niet-Israëlitische vrouw, 

die Jezus aanspreekt over haar demonisch bezeten dochter. Het volgende is uit Mattheüs 
15:21-28, uit The Message en uit het Concordant Literal New Testament, zie ook 

www.schriftwoord.nl.  
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 Van daaruit maakte Jezus een reis naar Tyrus en Sidon. Ze waren net 

 aangekomen toen een Kanaänitische vrouw vanuit de heuvels naar beneden 

 kwam  en smeekte: “Heb genade Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt wreed 
 gekweld door een boze geest.” 

 

 Jezus negeerde haar. 
  

 De discipelen kwamen en klaagden: “Nu begint ze ons lastig te vallen. Wilt U 

 alstublieft naar haar omkijken? We worden knettergek van haar.” 
 

 Jezus weigerde en vertelde hen: “Ik ben slechts gezonden tot de verloren 

 schapen van het huis Israëls.” Toen kwam de vrouw opnieuw naar Jezus toe, 

 knielde neer  en smeekte: “Heer, help mij!” 
 

 Hij zei: “Het is niet juist om het brood uit de monden van de kinderen te halen en 

 het voor de honden te gooien. Ik ben een Dienaar van de Besnijdenis om de 
 beloften aan de voorvaderen te bevestigen. God heeft aan jou geen beloften 

 gedaan.” 

 
 De vrouw antwoordde snel: “U hebt gelijk, Meester, maar honden die bedelen 

 krijgen de restjes van de tafel van de heer des huizes.” 

 
 Jezus gaf eindelijk toe: “O, vrouw, wat een geloof heb jij. Je zult krijgen wat je 

 hebben wilt.” Op dat moment werd haar dochter genezen. 

 

 De vrouw kreeg wat ze hebben wilde, ja, maar niet zonder te smeken. Ze smeekte 
Hem eerst aan met: “Heer, Zoon van David” maar zette zich daarmee buitenspel want 

die gewaardeerde titel is exclusief voorbehouden aan Israël. Ze moet de reikwijdte 

vergroten, “Zoon van David” laten vallen maar het algemene “Heer” behouden, dat 

“Meester” betekent. 
 Het resultaat? Hij noemde haar een hond. De Heer Jezus Christus, onze Redder, 

noemde de lijdende vrouw – die buiten haar schuld om werd geboren in een niet-

Israëlitisch ras – een hond. En dus moet ze zichzelf beschouwen als iemand die feitelijk 

niet ter zake doet, slechts hopend op de overgebleven restjes van de uitverkorenen. Pas 
toen ze haar nederige status erkende, kreeg ze waarvoor ze gekomen was. 

 Wat moet je hier nu mee aan? Als je bent zoals veel Christenen, dan ontken je 

het. Als je Jezus van Nazareth altijd beschouwd hebt als een wereldwijde verkondiger 

van een wereldwijd evangelie voor alle mensen, dan zullen passages zoals deze en die uit 

Mattheüs 10:5-7 je geloofssysteem doen ontsporen. Niemand wil zijn vooronderstellingen 
bedreigd zien worden, zelfs niet door feiten. Ik laat je dingen zien die al een hele tijd in 

de Bijbel staan, maar die verduisterd zijn door menselijke filosofie en tradities. 

 Het loopt uiteindelijk goed af, dus blijf bij me. De stoffige Man van Galilea in 

Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes keerde uiteindelijk terug naar de hemel, waar Hij 
Zijn sandalen inruilde om opnieuw een stralend wezen vol van licht en heerlijkheid te 

worden. En toen, van daaruit, enige maanden later –  

 - wacht even. Ik loop op mezelf vooruit. Laten we nu maar zeggen dat de vrouw 

die bedelde om restjes van Israëls tafel in Mattheüs 15 weldra een boodschap zou horen 
die haar uit haar lage, tweedeklas rang zou bevorderen tot ver voorbij – 

 - oeps, daar ga ik weer. 

Sommigen veronderstellen misschien dat ik Jezus Christus, onze Redder, inperk. Dat doe 

ik niet. Toen Hij op aarde was perkte Hij Zichzelf opzettelijk in, door slechts de verloren 

schapen van het huis Israëls te dienen (Mattheüs 15:24). Ik vertel je alleen maar iets dat 
- zonder de verduisterende filters van de menselijke traditie - duidelijk had kunnen zijn: 

de Man van Smarten beperkte Zijn boodschap tot de Israëlieten toen Hij op aarde was. 

Jezus deed dat met een goede reden. Zijn in rood gedrukte woorden [In een zogenaamde 

“rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt gedrukt] zijn niet alles wat Hij te 
zeggen had. Deze rode woorden kwamen uit Zijn mond, ja, maar Hij sprak opnieuw, 

enige maanden later, door een ander mondstuk, wiens woorden - 

 - laat maar. Ik loop weer op mezelf vooruit. 
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 Blijf lezen en je zult dingen zien die je nog nooit hebt gezien. Je zult dingen voelen 

die je nog nooit hebt gevoeld. Jouw God gaat groter en liefdevoller worden dan je ooit 

hebt durven dromen. Dit gaat echter niet over fantasie, maar over openbaring. God is 

altijd al zo groot geweest. Een klein beetje de lens bijstellen en je zult Hem zien. De 
Schriftplaatsen die ik je zal tonen hebben de Bevlogen Bladzijden reeds lange tijd 

gesierd; je hebt ze gewoon nooit gezien. Niemand heeft jouw aandacht op hen gevestigd 

of je laten zien hoe en waarom ze verschillen van de woorden van de aardgebonden 

Christus. 
 De Schrift blijft hetzelfde; ik nodig je slechts uit om hem met nieuwe ogen te 

bekijken. Je hebt met afschuw toegekeken toen Mozes Joden stenigde in de schaduw van 

de Sinaï. Later zag je, in de Bijbelboeken die we nu “de brieven van Paulus’ noemen, hoe 

boomaanbiddende hoerenlopers baadden in de heerlijkheid van Gods genade. Zelfs in het 
Nieuwe Testament zegt Jacobus: “Toon mij uw geloof door uw werken”; Paulus, aan de 

andere kant, zegt: “Het is geloof alleen; vergeet de werken.” In het licht van dit alles heb 

je tegen jezelf staan schreeuwen, of misschien in het openbaar: 

 Waarom spreekt de Bijbel zichzelf tegen? Waarom is het zo verwarrend? Ik haat 

het om de Bijbel te lezen omdat ik hem niet begrijp! 
 Ik voel met je mee wat dat betreft; ik heb dat ook gehad. Eén van de redenen 

waarom mijn Bijbel er zo haveloos uitziet is omdat ik hem uit pure frustratie zo vaak 

tegen de muur heb gegooid. Maar toen, in 1986, zag ik iets dat me nu zo voor de hand 

liggend lijkt. Wat ik zag veranderde mijn leven en mijn beeld van God. De Bijbel was niet 
het probleem, maar ikzelf.  De Bijbel was niet het probleem, maar de manier waarop ik 

hem las. Het kwam door de manier waarop ik de Schrift door elkaar haalde. 

 God schrijft geen tegenstrijdige Geschriften. Het Woord van God is alleen 

verwarrend als we ongelijksoortige elementen door elkaar mengen. Als we alle 
ingrediënten uit de koelkast en het keukenkastje door een cakebeslag mengen, dan 

krijgen we geen cake, maar een ramp. Precies hetzelfde gebeurt er wanneer je alles wat 

God aan één volk vertelde op een hoop gooit met de dingen die Hij aan een ander volk 

vertelde, dan hebben we niet langer openbaring, maar opschudding. 
 Toen ik ophield met God de schuld te geven en lang genoeg pauzeerde om mijn 

eigen vooroordelen te overdenken, kwam er nieuw licht. Jij profiteert nu van mijn 

vroegere fouten. Ik ben een boodschapper en niets meer dan dat. Ik benijd je omdat je 

op het punt staat om deze openbaring voor het eerst te zien. 

 Wanneer je in je Bijbel de bladzijden omslaat van Maleachi naar Mattheüs 
verandert de programmering niet. Het is net als wanneer je tijdens een belangrijk 

nieuws-item van de ene zender naar de andere zapt: ieder hoofd praat over hetzelfde 

onderwerp. Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes pakken de draad op waar Maleachi 

hem losliet. Het verhaal is hetzelfde, alleen de namen zijn anders. Het is nog steeds de 
Israëlische zender. Allemaal Israël, de hele tijd. Jezus kwam naar Nazareth, niet naar 

Athene. De Jezus Die sandalen droeg beschouwde niet-Israëlieten als honden (Mattheüs 

15:26). Als Mattheüs dit niet had opgetekend door inspiratie van Heilige Geest, dan zou 

ik niet van je verwachten dat je dit geloofde. Ik zou het zelf ook niet geloven. Het is te 
raar; te onwaarschijnlijk. Het tart het algemeen onderwezen model dat de Jezus van de 

vier evangeliën een universele redding promootte aan de niet-Joodse wereld. 

 

  

 
  

 Laten we nu naar Johannes gaan, hoofdstuk 3. Nicodemus was bang wat zijn 

collega priesters van hem zouden denken, dus benaderde hij Jezus midden in de nacht 

en zei: “Rabbi, wij zijn ons ervan bewust dat U een door God gezonden leraar bent.” 
 Let op: Wij zijn ons ervan bewust. Nicodemus verwees naar zichzelf en zijn 

volksgenoten. Hij wilde wanhopig graag weten hoe hij en zijn volksgenoten het 

koninkrijk, dat God aan Abraham beloofde, binnen zouden kunnen gaan; hij zocht naar 

de details. 
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 Jezus antwoordde: “Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk 

Gods niet zien.”  

 Nicodemus zei: “Hoe kan een mens de schoot van zijn moeder voor de tweede 

keer binnengaan?” 
 Jezus moet met Zijn ogen gerold hebben, tenminste in gedachten. Geduld bij 

elkaar rapend, antwoordde onze Heer: “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden 

moet wederom geboren worden.” 

 “Hoe kan dit geschieden?” zei Nicodemus. 
 Jezus antwoordde: “Bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet?” 

(Johannes 3:10). 

 Nicodemus moet in elkaar gekrompen zijn van schaamte. Jezus sprak niets nieuws 

tot de verschrikte geestelijke. Nicodemus had op de hoogte moeten zijn van de 
wedergeboorte, want de profeet Jesaja schreef daarover in dezelfde Geschriften die op 

dat moment op een boekenplank in het kantoor van Nicodemus stonden. Jesaja 66: 7-9  

 

 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, 
 heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie 

 heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? 

 Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion 
 heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. “Zou Ik 

 ontsluiting geven en niet doen baren?” zegt JAHWEH. “Of zou Ik, Die doe baren, 

 toesluiten?” 

 
En vervolgens zei Jezus: 
 

 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken over wat wij weten en getuigen van 
 wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als Ik u over 

 aardse dingen vertel en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik u over hemelse 

 dingen zou vertellen? 
- Johannes 3:11-12, Concordant Literal New Testament,  

zie ook www.schriftwoord.nl 
 

 

 Toen Hij op aarde was diende de Zoon van God alleen de Israëlieten, daarbij de 

aartsvaderlijke beloften bevestigend die God deed aan Abraham. Als er überhaupt enige 

heidenen werden gezegend, dan gebeurde dat doordat zij hun rechtmatige rol van hond 
aannamen onder de tafel van Israël. 

 Wat was ook alweer de voornaamste belofte die God deed aan Abraham? “Ik zal 

zegenen wie jou zegenen en wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. En in jou zullen alle 

families van de aarde gezegend worden” (Genesis 12:3). 

 Welke overeenstemming komt er nu naar voren als we lezen: “Als Ik u aardse 
dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als Ik u hemelse dingen 

vertel?” (Johannes 3:12, New King James Version). 

 Jezus’ woorden tot Nicodemus passen perfect in de rol van een Man die naar de 

aarde kwam als “de Dienaar van de Besnijdenis, om de aartsvaderlijke beloften te 
bevestigen” (Romeinen 15:8). De aartsvaderlijke beloften hadden betrekking op de 

aarde. 

 Maar nu dit: “Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u 

geloven als Ik u hemelse dingen vertel?” 
 O. Mijn. God. 

 Jezus Christus hield – op aarde – iets achter de hand betreffende de hemel. 
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 In de eerste dagen van wat bekend zou worden als de Pinksterperiode, zette een 

discipel, genaamd Stefanus, de religieuze hiërarchie volledig in zijn hemd. Sommige 

priesters sleepten hem voor het Sanhedrin om rekeningschap van zichzelf af te leggen 

als een volgeling van die ketter Jezus van Nazareth, Die tijdens Zijn leven beweerde de 
Messias van Israël te zijn. Die arme, misleide Man werd uiteindelijk door diezelfde 

mensen gedood, maar later waren er geruchten dat Hij uit de dood was opgestaan en dat 

Hij, door de Heilige Geest, de Inspirator was van die hinderlijke uitbraak van 

koninkrijkskoorts.  
 Getuigend voor zijn leven, overzag hij voor een aandachtig priesterschap hun 

eigen geschiedenis. Uiteindelijk kwam hij bij het gedeelte waar Israël tegen Mozes 

klaagde (opgetekend door Lucas in Handelingen, hoofdstuk 7) en zei: “Zij hunkerden 

naar de oude, Egyptische gewoonten en jammerden tegen Aäron: “Maak goden voor ons 
die we kunnen zien en volgen. Deze Mozes die ons hier, mijlenver van alles, naartoe 

heeft gebracht – wie weet wat er van hem geworden is!”“ 

 Stefanus ging verder: 

 
 Dat was in de tijd toen zij een afgodsbeeld van een kalf maakten, er aan offerden 
 en elkaar feliciteerden met het fantastische, religieuze programma dat ze in 

 elkaar geflanst hadden. God was bepaald niet blij; maar Hij liet hen hun gang 

 gaan en elke nieuwe god aanbidden die de hoek om kwam – en liet hen leven met 
 de gevolgen, gevolgen beschreven door de profeet Amos: Bracht je Mij offers van 

 dieren en graan in die veertig jaren van wildernis, o Israël? 

 
 Nauwelijks. Jullie waren te druk met het bouwen van heiligdommen voor 

 oorlogsgoden, voor seksgodinnen, hen aanbiddend met al jullie kracht. Daarom 

 heb Ik jullie in ballingschap gebracht in Babylon. En al die tijd hadden onze 
 voorouders een heilige tent [tabernakel] voor ware aanbidding, gemaakt volgens 

 de exacte aanwijzingen die God aan Mozes gaf. Die hadden zij bij zich toen zij 

 Jozua volgden, toen God het land zuiverde van heidenen en zij hadden hem nog 
 steeds in de tijd van David. David vroeg God om een vaste plaats voor aanbidding. 

 Maar Salomo bouwde die. 

 

 Maar dat betekent niet dat de Meest Hoogverheven God in een gebouw woont dat 
 door timmerlieden en metselaars gemaakt is. De profeet Jesaja zei het heel juist 

 toen hij schreef: De Hemelen zijn Mijn troonzaal; Mijn voeten staan op de aarde. 

 Dus wat voor soort huis willen jullie voor Mij bouwen? zegt God. Waar ik Mij kan 
 terugtrekken en ontspannen? Dat is al gebouwd en wel door Mij. 

 

- Handelingen 7:39-50, The Message 

 

Het Sanhedrin luisterde in gespannen afwachting tot op dit punt. Maar toen kwam dit: 

 
 En jullie gaan maar door, zo stijfkoppig! Eelt op jullie hart, kleppen op jullie oren! 
 Opzettelijk de Heilige Geest negerend; jullie zijn precies hetzelfde als jullie 

 voorouders. Was er ooit een profeet die niet dezelfde behandeling kreeg? Jullie 

 voorouders vermoordden iedereen die durfde te spreken over de komst van de 
 Rechtvaardige. En jullie hebben de familietradities in ere gehouden – verraders en 

 moordenaars, stuk voor stuk. Jullie hebben Gods wet door engelen overhandigd 

 gekregen  - in cadeauverpakking! – en jullie hebben hem verkwanseld! 

 
- Handelingen 7:51-53, The Message 

Kijk wat er vervolgens gebeurde: 
 
 Toen ze dit hoorden, sneed het hun door het hart en ze begonnen te 

 knarsetanden... Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun 

 oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit en 
 stenigden hem. 

- Handelingen 7:54; 57-58, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl  
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 Tot zover Pinksteren – en het koninkrijk. De eerste opwinding van Handelingen, 

hoofdstuk 2 doofde uit tot bijna niets in hoofdstuk 7. Het is pas hoofdstuk 7 in een boek 

van 28 hoofdstukken en toch was het koninkrijk dat God aan Abraham en zijn zaad 

beloofde blijkbaar ten onder gegaan. De voorwaarde voor het koninkrijk was nationale 
bekering – een wedergeboren natie in overeenstemming met de profetische uitspraak. In 

plaats daarvan hebben we hier een verbolgen priesterschap dat zijn grimmige traditie 

van het vermoorden van Gods boodschappers eer aan doet. En zo lag het vooruitzicht 

van wereldwijde, Israëlische heerschappij stuiptrekkend onder een stapel met bloed 
besmeurde stenen zijn laatste adem uit te blazen. 

 Maar er is een merkwaardige voetnoot bij dit zielige tekstgedeelte. De schrijver 

lijkt zich genoodzaakt te voelen om een vreemd, klein detail te noemen dat eigenlijk 

onder de radar door had moeten gaan. Het betreft, vreemd genoeg, de mantels van de 
mannen die Stefanus stenigen. Hier is het, in vers 58 van Handelingen, hoofdstuk 7: “En 

de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd.” 

Niemand had, in zijn wildste fantasieën, kunnen vermoeden wat er stond te gebeuren. 

 

 

 
 
6. DE WEG NAAR DAMASCUS 
 
 Stormen ontstaan in de hemel, zoals op aarde. God wacht en wacht en wacht met 

het ontvouwen van Zijn grootste diepten. De hemelse wezens die bij Hem aanwezig zijn 

voelen het aankomen. Zelfs wij stervelingen hier op aarde kunnen stormen voelen 

aankomen. De lucht voelt anders aan – er hangt een vreemde geur. De hemel wordt 
donker – de wind neemt toe. Vogels zoeken een boom op – honden snuiven de atmosfeer 

op. Niemand weet zeker wat er komen gaat. In de hemel gaat het net zo. Zelfs hemelse 

wezens voelen aan wanneer er iets – iets groots en ondenkbaars – op komst is. 

 
  

 

 

 Lang voor de verwoesting van onze huidige aarde, vernielde zonde de hemel. 
Waarom? In het begin schiep God een Tegenstander, Satan, om zich tegen Hem te 

verzetten. 

 

 Jesaja 54:16 – Gods bedoeling was dat Satan een vernieler zou zijn: “En Ikzelf 

heb de Verwoester geschapen om te gronde te richten” (Concordant Version of the Old 

Testament, zie ook www.schriftwoord.nl).  

 Johannes 8:44 – “[Satan] is vanaf het begin een moordenaar geweest” (King 

James Version). 

  

 God is de oorspronkelijke Shakespeare, Die voorziet in de noodzakelijke 

tegenstanders tegenover wie de komende helden uiteindelijk zullen schitteren in de 

overwinning. 

 God zei tegen Job: 

 
 Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet… 

 Wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden en al 

 Gods zonen [engelen] het uitschreeuwden van vreugde? 

        
    - Job 38:4-7, New American Standard Bible 
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 Wat was de aanleiding voor het hemelse feest dat hier beschreven wordt? Het 

besef dat hier, eindelijk, het door God ontworpen toneel was voor een toekomstige, 

beslissende strijd tussen goede en kwade krachten. Blijkbaar was het duidelijk voor de 

aanwezige engelen wat Gods plannen waren voor deze rots in de ruimte, die Hij op dat 
moment aan het scheppen was. Hier, op de derde planeet vanaf de zon, aan de rand van 

het Melkwegstelsel – en nergens anders – zou Gods Zoon komen om voor eens en altijd 

de superioriteit van het goede over het kwade vast te leggen. En niet alleen dit, want de 

ultieme confrontatie zou de liefde van God demonstreren aan een universeel publiek. 
Hoe? God zou Zijn Zoon naakt laten hangen aan een Romeinse paal en, daar vanaf, Zijn 

moordenaars vergeven. 

 Geen enkel hart – hemels of aards – had ooit zo’n liefde gevoeld tegenover zulk 

kwaad. De hemel zelf kon het nauwelijks aanzien toen het gebeurde en verduisterde 
zichzelf rond het middaguur. Geloof je niet dat de hemel toen stuiptrekte? Zelfs een 

Romeinse soldaat stortte in aan de voet van dat kruis en riep uit: “Zeker, dit was Gods 

Zoon!”  

 “Het Lam is geslacht sedert de nederwerping van de wereld” (Openbaring 13:8, 

Concordant Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl). 
 In de glans van Gods ogen stierf Zijn Zoon al voordat Bethlehem bestond. Aionen  

vóór Bethlehem [“aionen” is Grieks en betekent “lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten 

 onrechte vertaald met  “eeuwigheden”]  bewaarde God in Zijn boezem het antwoord op 

zonde en dood. Echter, voordat er een antwoord kan zijn op zonde en dood moeten 
zonde en dood er zijn. Bij God dateert het medicijn van vóór de ziekte. In feite heeft Hij 

de ziekte geschapen (“Ik schep het kwaad” – Jesaja 45:7) als een donkere achtergrond 

waartegen het medicijn goed zichtbaar tentoongesteld kan worden. Dit betekent dat Zijn 

medicijn een demonstratie is van Zijn liefde, genade en kracht, die Hij altijd al bij Zich 
had. 

 Voor een ras dat voor openbaringen afhankelijk is van contrast, moet tirannie 

voorafgaan, zelfs aan een vóóraf bekende vrijheid. En zo gaat Adam dus vooraf aan 

Christus, gaat slavernij vooraf aan uittocht en gaat wet vooraf aan genade. Zo moet het 
gaan en onze God heeft het geduld om te zorgen dat het zo gaat. God doet het voor ons, 

Hij doet het ons niet aan. Toch moet zelfs Hij lijden onder het noodzakelijke kwaad. 

Jesaja 1:11 – God vindt geen voldoening in offers: “…in het bloed van jonge stieren, 

lammeren of bokken vind Ik geen vreugde” (New King James Version). 

 God tolereerde het bloed van stieren, lammeren en bokken, duidde hen aan als 
zondagsschoolplaatjes van de komende werkelijkheid. De komende werkelijkheid zal 

Hem verlichting geven. In de vroegere uitbeelding was de les: Zonder bloedvergieten is 

er geen vergeving van zonde. Zo leerzaam als dit is, ontbreekt er toch een dieper aspect: 

De Lijder lijdt uit liefde voor Zijn geliefden. Geen enkele bok heeft ooit kunnen 
achterhalen hoe hij dat moest doen. In het gedrag van Christus aan het kruis zien we 

eindelijk de liefde van God. Alles vóór Golgotha is slechts een schaduw van deze 

goddelijke uiting: “Vader, vergeef hen…” (Lucas 23:34). 

 Eindelijk brak het ogenblik aan voor Zijn aardse geboorte. In het geduld van God 
duurde het slechts aionen. Maar die dag kwam en de hemelse wereld – die al lang de 

storm voelde aankomen – reageerde zoals verwacht. 

 Als je het volgende tekstgedeelte leest dan voel je de emotie achter de lofprijzing 

van de engelen: “Eindelijk!” 

 
 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de 

 wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze 

 omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel 
 zei tegen hen: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het 

 hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie 

 Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 
 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 

 een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” En plotseling voegde zich bij de engel 

 een groot hemels leger dat God prees met de woorden: “Eer aan God in de 
 hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” 
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- Lucas 2:8-14, New American Standard Bible 

 Naar alle waarschijnlijkheid wisten deze engelen bij Bethlehem niets over het 

komende kruis. Zij verwachtten een uiteindelijke confrontatie, maar niets zo grotesk als 

een openbare executie. Het kruis wierp een schaduw over Zijn hele aardse leven, maar 
de schaduw bleef verborgen in de raad van God. De engelen bij Bethlehem wisten van 

een nabijgelegen rots in de merkwaardige vorm van een schedel, maar niemand had ooit 

kunnen dromen wat daar 33 jaar later zou plaatsvinden. Dat was alles wat zij konden 

doen, denk ik, om zowel de menswording bij te houden als de tekst van hun lied. 

 Stel je eens voor dat je erbij aanwezig bent die nacht waarin de Zoon van God 
met de vleeswording instemde. Ik heb het nu niet over Bethlehem, maar over het 

moment bij Gods troon, als de Zoon van Gods liefde er goedkeurend mee instemt om 

een klomp zich vermenigvuldigende, bloederige cellen te worden, vastgehecht aan de 

baarmoederwand van een jong meisje. Zou de morbide nieuwsgierigheid van zelfs de 
meest nobele, hemelse geest een dergelijk moment voorbij hebben laten gaan? Het 

universum was nooit eerder getuige geweest van een dergelijke, bewuste vernedering 

van het eigen ego, noch van een groter offer. Ik stel me een nerveus aftellen voor en 

dan een engel die later zegt: “Het was echt afschuwelijk. Het ene moment was Hij er nog 
en toen opeens niet meer.” 

 Ze hebben negen maanden gewacht, de foetus in de gaten gehouden, hun 

liederen geoefend. Maria’s vliezen braken en zij gingen in de rij staan bij de deur. Ze 

perste nog een laatste keer door tranen en opeengeklemde kaken heen en de 
gelukzalige, hemelse brigade sprong naar beneden als miljoenen parachutespringers uit 

een vliegtuig. 

 

  

 
 

  

 Stefanus was dood. Saulus gaf de mantels aan de moordenaars terug, hen 

feliciterend met een goed afgehandelde zaak. Hij had zelf graag een steen geworpen, 
maar hij was te jong. Maakt niet uit; hij zou op een andere manier voor zichzelf een 

naam maken. 

 De jonge Farizeeër hield van de God van zijn vaderen. In feite was er niemand die 

God meer liefhad. Omdat hij zich ervoor schaamde bekende Saulus nooit hoezeer hij de 
vaderen beneed, Abraham, Mozes, Izaäk en Jacob. Hij was jaloers op hun roeping. 

Jaloers op het feit dat God deze mannen had aangewezen voor unieke taken. Saulus zou 

zijn ziel hebben verkocht als de Stem in de brandende struik bij Midian hem 

aangesproken had. Soms lag hij ‘s nachts wakker en fantaseerde zichzelf in de plaats van 

Jozef, toen de jongeman opklom van de gevangenis tot onderkoning van Farao. Jozef 
redde uiteindelijk Egypte en zijn geliefde vaderland. 

 Als Saulus nu toch eens tot zoiets geroepen kon worden. (Als het koninkrijk 

kwam, dan zou hij zeker een leidinggevende functie krijgen.) Saulus kon niet wachten 

met regeren op aarde. 
 Wat te denken van Jacob die worstelde met de engel bij Pniël en daarna ook nog 

een visioen van de hemel kreeg? Was Jacob net zo waardig als Saulus? Op geen enkele 

wijze. Maar Saulus had nog nooit een hemelse boodschapper aanschouwd, laat staan dat 

hij heerlijkheid had gezien. Als er nu toch eens een engel bij hem langs kwam; het zou 
Gods goedgunstigheid aan hem bevestigen. Dit gemis knaagde onophoudelijk aan de 

Farizeeër. Abraham kreeg meerdere malen bezoek; Mozes zag de achterkant van God; 

Jacob worstelde met de hemelse afgezant; en God gaf Jozef koninklijke dromen. Zelfs 

Daniël, in Babylon, kreeg visioenen over de toekomst van de wereld. 
 God deed Saulus tekort op dit punt, maar meestal hield Saulus zijn agitatie voor 

zich. Het uiten zou zwakheid verraden. Voor Saulus verloochende het naar buiten 

brengen van elke ontoereikendheid zijn verheven status. Maar zeg nou zelf: waarom 

omzeilde grootsheid hem – hem, nota bene? Niemand hield de wet zo volmaakt als hij – 

zelfs die hooggeachte Kajafas niet. 
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 Sinds Genesis 1:1 had God de hemelen genegeerd. Geen enkele hemelse 

magistraat durfde Hem hier vragen over te stellen. “In het begin schiep God de hemelen 

en de aarde,” herhaalden zij vaak onder elkaar, “wat de aarde betreft, zij werd chaos en 
leegstaand.” De stilzwijgende gevolgen waren dat God onafgemaakte zaken had liggen. 

De Zoon had Zichzelf geofferd en was gestorven voor de zonden van Israël, hierdoor het 

volmaakte offer wordend voor die ongehoorzame natie in overeenstemming met de 

beloften aan Abraham, die, zo wisten zij, te maken hadden met het herstel van de aarde. 
Maar waren de hemelen er niet veel erger aan toe? 

 
 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 

 overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, 
 tegen de geestelijke machten van het kwaad te midden van de hemelingen. 

 

- Efeziërs 6:12, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

  

  

 Er was nog een andere overweging – althans, dat zou je kunnen denken. Wij, 
hedendaagse mensen - die deze zaak achteraf kunnen bekijken – kunnen ons nu 

makkelijk voorstellen dat er destijds in de hemel vragen waren over de reikwijdte van 

Christus’ dood. In eerste instantie lijkt het erop dat het bloed van Christus (vergoten aan 

het kruis) niet verder kwam dan Palestina. Zou een dergelijke, verbazingwekkende dood, 
zoals die op Golgotha, de grenzen van Judea niet overschrijden? Deze vraag kwam nooit 

naar boven. Waarom zou hij? De uiteindelijke vervulling van het verbond met Abraham 

leek voldoende zegen voor honden (heidenen). Wat zouden de andere volkeren nog meer 

te wensen hebben? 
 Tenslotte zou de heerschappij van fabelachtige zegeningen – het komende 

Millennium [Duizendjarig Rijk] – voorgoed een einde maken aan de tijd van om restjes 

bedelende heidenen aan Israëls tafel. Niet waar? Nou, niet helemaal. Na heroverweging 

werd, onder de engelen (hemelingen), schoorvoetend toegegeven dat de volkeren zelfs 
in het beloofde, aardse koninkrijk nog altijd als tweederangs burgers zouden worden 

beschouwd. Hun zegeningen zouden hun huidige wanhoop overtreffen, natuurlijk, maar 

niet zonder enige zang en dans ten behoeve van hun superieuren. Zacharia profeteerde 

over die tijd: 

 
 Zo zegt de Heer van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien 

 mannen uit alle talen van de heidenvolken de punt van de mantel van een Joodse 

 man zullen vastgrijpen en zeggen: “Wij gaan met u mee, want wij hebben 
 gehoord dat God met u is.” 

-Zacharia 8:23, New American Standard Bible 

  

 

 

Maar de restjes zullen in ieder geval groter zijn. Toch? 

God glimlachte om deze hemelse plagerijen en wachtte Zijn tijd af. 
 

  

 

 

  
 Als God weigerde om Saulus iets te laten zien, dan zou Saulus God wel eens wat 

laten zien – iets dat Hij nooit meer zou vergeten. Saulus zou een kampioen worden in het 

verdedigen van Zijn naam en eer. Bovendien zou hij dit doen zonder ook maar één enkel 

visioen, één enkele droom of engel en zonder ook maar één enkele, hemelse 
verschijning. Sommige mannen hadden blijkbaar dergelijke wonderen nodig om hun 

ambities aan te wakkeren. Paulus overtrof alle anderen; hij had niets anders nodig dan 

zijn eigen overtuiging. 
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 Voor de taak die hem wachtte, was zijn persoonlijke diepgang van hoe deze op te 

lossen meer dan voldoende voor hem. Welk ander vuur dan de rechtvaardigheid van zijn 

eigen zaak zou zijn ijver nog een graad meer kunnen verhitten? Saulus was niet zwak 

zoals Jacob. In tegenstelling tot Mozes genoot hij van zijn gaven. Abraham twijfelde ooit 
aan Gods belofte; Saulus twijfelde nergens aan. Als deze Jezus, de Nazarener, een 

godslasteraar was – en dat was wel zeker – dan waren Zijn stomme volgelingen dat ook. 

 Het priesterschap was zwak. Zij stenigden Stefanus, maar die ongeletterde man – 

hoewel goedbespraakt – was slechts een simpele soldaat van een groeiend verzet. 
Waarom was Petrus nog in leven? En waar was Johannes? Was het priesterschap zo dom 

om te denken dat de beweging niet ondergronds was gegaan? De leiders rustten in hun 

zwaarlijvigheid, al converserend. Met praten kwam je nergens. Als het Sanhedrin niet zou 

optreden, dan zou Paulus het doen. Als deze nieuwe golf van zogenaamde Jezusmensen 
de elite bang maakte, die Stefanus stenigde – dan zou hij hen wel eens even doen 

opkijken. 

 

  

 
 

  

 Jezus Christus volbracht het onvoorstelbare, sterven voor de zonden van de 

wereld. Vervolgens keerde Hij terug naar de hemel om aan Gods rechterhand te zitten. 
Jezus wist wat Hij had volbracht; God wist het helemaal zeker. Het geheel van het Plan 

was getekend en verzegeld. Het enige wat nu nog restte was de bezorging. 

Was Pinksteren, met enige verbeelding, de bezorging van het gehele Plan van God? 

Nee. Het was slechts een gedeelte.  
 “Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren Zoon, Die in de boezem van de 

Vader is, Die ontvouwt Hem” (Johannes 1:18). 

 Ik hou van dit woord “ontvouwt” uit het Concordant Literal New Testament [zie ook 

www.schriftwoord.nl]. “Ontvouwt” is de letterlijke vertaling van het Griekse exegeomai, 
waarvan de tekstuele delen zijn ex, dat “uit” betekent en egeomai, dat “leiden” betekent. 

Ontvouwen is dus “uitleiden.” 

 Denk aan een wegenkaart, opgevouwen zoals een accordeon. Alle rivieren en 

wegen, alle meren en rustplaatsen, alle natuurparken, tijdzones en landsgrenzen – zijn 

er allemaal in verborgen. Het hele landschap leeft binnen de vouwen; de kaartenmakers 
hebben grootse prestaties verricht, ze meerdere malen opgevouwen en zijn toen naar 

huis gegaan. Toekomstige kijkers hoeven hun werk alleen maar te ontdekken. En zo 

geeft de kaart, stukje voor stukje, zijn schatten prijs. Vouw voor vouw maakt de ene 

horizon plaats voor een andere. 
 Zo gaat het ook met God. Van Adam tot Abraham beginnen we Hem te zien. Van 

Abraham tot Mozes zien we iets meer, alleen beseffen we dan hoe weinig we begrepen in 

Adam. Van Mozes tot de profeten krijgen we al een veel grootser uitzicht. Vouw voor 

vouw, totdat tenslotte de Zoon komt. De gelukkigen die getuige waren van Zijn aardse 
verblijf hoorden de rijkste details met betrekking tot het koninkrijk van God en de 

toekomst van de aarde. De Messias overtrof Mozes; herinner je dat Mozes naar Hem 

uitkeek. De Messias van Israël ontvouwt God, ter wille van die generatie en ter wille van 

ons. 

 Ontvouwde Jezus Christus op aarde het geheel van Gods plan? Of bleef er nog een 
oceaan verborgen om ontdekt te worden? 

 “Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als Ik 

u hemelse dingen vertel?”(Johannes 3:12, New King James Version). 

 Abraham Lincoln, de man over wie in de geschiedenis het meest geschreven 
wordt, blijft de drukpersen draaiend houden. Hoe kan dat, 145 jaar na zijn dood? Nieuwe 

auteurs ontdekken voortdurend nieuwe aspecten over het leven van de beroemde man. 

Als dit met Lincoln gebeurt, een gewone sterveling, wat kan er dan gezegd worden van 

Gods Zoon, Die kwam om te sterven, niet alleen maar voor ons, aardbewoners, maar ter 
wille van een nog verwaarloosde, universele nood? 
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 We weten wat er met Pinksteren gebeurde. Maar nemen we ook aan dat Petrus 

het alfa en omega van Jezus Christus’ offer aankondigde – vijftig dagen nadat Hij aan het 

graf ontsnapte?  

 “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van uw zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor 

u is de belofte en voor uw kinderen…” (Handelingen 2:38). 

 Waar is de vermelding van de hemelse dingen die de Verlosser, op aarde, 

achterhield? 
 

  

 

 
  

 Saulus hield ervan om midden in de nacht huizen binnen te vallen, hij droeg zelf 

de fakkel. De schokfactor fascineerde hem. Deze speciale nacht hoorde hij over een 

familie die, naar verluidt, Petrus had onderhouden. 

 Deuren konden destijds makkelijk ingetrapt worden, alhoewel hij daar zijn 
mensen voor had. De eerste paar keer dat hij een inval deed hadden de huilende 

kinderen hem gehinderd. Door zijn intense, mentale bekwaamheid uit te oefenen, trainde 

Paulus zichzelf om hen niet als kinderen te zien, maar als vijanden van God. Oudere 

kinderen werden geschopt of tegen de wanden gedrukt. Toen de razzia’s routine werden 
kregen jonge kinderen dezelfde behandeling. Al te emotionele kinderen, die hun ouders  

vastklampten, werden aan het meubilair vastgebonden. Slechts tweemaal was het nodig 

om een nek te breken. 

 (Saulus zou nooit die tweede keer vergeten, nee, zelfs 50 jaar later niet in een 
gevangenis in Rome – het was een meisjesbaby. Hij wilde haar niet doden, alleen maar 

tot zwijgen brengen. Ze hield maar niet op met huilen; het was een ongeluk. Hij had dit 

niet willen doen. De spanning van zijn werk en het nerveuze huilen vlogen hem aan. 

Waarom had God het nodig gevonden om die baby zo ontzettend te laten huilen?) 
 Hij sloeg mensen in een speciale ruimte buiten de rechtbank, grenzend aan de 

kleedkamer. “Hij sloeg hen” is bij wijze van spreken; hij liet het echte werk over aan 

anderen. Hij was te keurig gekleed om te zweten. Anderen met soepeler armen voerden 

het uit. Wat niet betekent dat het methodische neerslaan van de menselijke, vrije wil 

buiten zijn leiding om plaatsvond. 
 Saulus had zichzelf de taak toegewezen van het aanstaren van elke verdachte, 

terwijl een ondergeschikte bekentenissen verkreeg. Hoe dichterbij, hoe beter. Het 

verschil tussen gebondenheid en vrijheid fascineerde hem; hoe dichter hij erbij aanwezig 

was, hoe meer hij in vervoering raakte. De golfbeweging van pijn en kortstondige 
verlichting kwam hem zo eigenaardig voor dat alleen al het kijken ernaar hem koude 

rillingen bezorgde. Zo dicht bij het van pijn vertrokken gezicht te zijn, en toch zo ver er 

vandaan – hij raakte er niet over uitgesproken. 

 “Mijnheer, u kunt iedereen alles laten zeggen,” was een regelmatig gehoorde 
opmerking van de priesters. 

 “En zo is het maar net,” zei Paulus dan met de zweem van een grijns rond zijn 

opgetrokken lip. “En de wereld is verlost van alweer een ketter.” 

 

  
 

 

 God was gezeten in hartstochtelijke vreugde, net als Zijn Zoon. Dat kon alleen 

maar omdat zij de toekomst kenden. Zij wisten wat er in het verschiet lag voor de hele 
mensheid. God wist dat zelfs de moordende priesters van Israël Hem uiteindelijk zouden 

loven en prijzen. Zelfs Romeinse magistraten zouden uiteindelijk voor God neerknielen 

vanwege wat Hij nu ging doen. 

 God zag Paulus terug naar huis gaan, naar zijn familie. God kijkt naar de afloop; 
Hij doorziet dingen. Wij, aan de andere kant, staren naar dingen.  
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 Wij begraven onze dierbaren en staren naar de grafstenen. God kijkt door de 

grafstenen heen naar onze toekomstige, goddelijk veranderde lichamen, die zich 

tweemaal zo snel voortbewegen als het licht. Petrus hield met Pinksteren een geweldige 

toespraak vanaf een stenen dak in het centrum van Jeruzalem, maar in Gods gedachten 
stond Petrus’ toespraak op het niveau van de vijfjarige Mozart. Maar met grote snelheid 

naderde – eindelijk – het tijdstip waarop het doek zou opgaan voor een onvoorstelbare 

Symfonie.  

 
  

 

  

 “In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Wat de aarde betreft…” 
Honderden jaren lang leek God de hemelse rebellie waarover Paulus schreef in Efeziërs, 

hoofdstuk 6, te negeren. God bewaarde dicht aan Zijn boezem, uit het zicht, het lang 

geplande bijeenbrengen van de hele schepping tot Hem. 
 
 Want alle dingen hebben hun oorsprong bij Hem en komen van Hem; alle dingen 

 leven door Hem en alle dingen komen bijeen en neigen zich in Hem te voltooien 

 en te eindigen. 

- Romeinen 11:36, Amplified Bible 

  

 Tot dusver had God één natie geroepen, Israël, en aan hen Zijn raadgevingen 

voor de aardse domeinen gegeven. Zij waren Zijn aardse volk en voor hen kwam het 
ritueel van besnijdenis, doop en de wet. Zij waren Zijn eigen volk en Hij was hun God. 

Tot hen alleen kwam de goddelijke wetgevende macht en door hen alleen zou voor de 

rest van de aarde de enige hoop komen op het kennen van God. 

 Hoe zit het met de andere naties? Om praktische redenen negeerde God hen. Dit 

verschijnsel is voor ons melodramatisch, maar grafisch weergegeven in Efeziërs 2:11-12  
 

 Bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees en die 

 “Onbesnedenen” genoemd werd door hen die genoemd worden “Besnijdenis” in 
 het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, 

 vervreemd van het burgerschap van Israël en gasten  wat betreft de verbonden 

 van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 
 

- Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl  

 

 Zonder Christus 

 Vervreemd van het burgerschap van Israël 

 Gasten wat betreft de verbonden van de belofte 
 Geen hoop hebbend 

 Zonder God in de wereld 

 

 
 Met andere woorden: Mensen zonder hoop. 

 Zelfs voordat de eerste mens op de aarde stond was het al in Gods hart besloten 

dat Hij uit de mensheid een selecte groep wezens – het uitschot van de aarde – zou 

kiezen om met Hem te zitten in de hemelse regionen aan Zijn rechterhand. De Zoon van 

Zijn Liefde (Kolossenzen 1:13, Concordant Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl) zou 
Zijn eerste Zoon zijn – maar er zouden andere komen. De Zoon zou een vleselijk lichaam 

aannemen zodat Hij de laagste regionen van deze aardbol zou kunnen bewonen en zou 

lijden tot de meest beschamende dood die je je kunt voorstellen. Toch zou Hij de eerste 

zijn van de geringen. 
 Het goddelijke principe is: De laagsten worden de hoogsten; de laatsten zullen de 

eersten zijn. Hoe meer je achterop komt, hoe meer je voorop zult gaan. 

 God schept ziekten om genezing te openbaren. Gods medicijn was liefde en 

genade – de ziekte, Adam. 
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 God maakte het ras en hield vervolgens toezicht op zijn ondergang met als doel 

het sterker te herstellen dankzij de zonde. 

 Denk eens aan Adam in Eden. Geen enkel loflied kwam over de lippen van die 

eerste man: Adam kende geen contrast. Pas na het “drama” van zonde verschijnen de 
mooiste lofliederen. 

 God zal het hele ras redden. 

 “Want zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 

worden” (1Korinthiërs 15:22). 
 “Levend gemaakt” worden betekent dat je leven krijgt buiten het bereik van de 

dood. Lazarus werd niet levend gemaakt; hij werd slechts opgewekt. Hij wandelde zijn 

eigen graf uit, maar werd daar uiteindelijk ook weer ingedragen en is nog altijd niet 

opnieuw tevoorschijn gekomen. 
 “Zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 

worden.” 

 God hield dit plan echter geheim gedurende vele aionen [“aionen” is Grieks en betekent 

“lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten onrechte vertaald met  “eeuwigheden”]. Niemand kon het 

waarderen zonder een achtergrond. Als er vele jaren voor nodig zijn om die achtergrond 
te schilderen en als Hij verschillende tinten zwart nodig heeft voor het decor van de 

komende heerlijkheid, wie zijn wij dan dat we Hem daarover vragen zouden stellen? 

 Het programma voor Israël en de aarde duurde eeuwen. Het falen van het volk 

vereiste een Redder – een Messias. En dus kwam Hij – en zij verwierpen Hem. Hij gaf 
hun een nieuwe “kans” met Pinksteren, om het getuigenis van de twaalf te geloven dat 

het koninkrijk inderdaad komende was. Ook dit wezen zij af. Zij verwierpen het aardse 

koninkrijk in overeenstemming met groter goddelijke wijsheid. Hun afwijzing werd de 

gelegenheid om de Symfonie te openbaren, de nog niet eerder gehoorde muziek. 
  

 En Hij is het hoofd van het lichaam, de ecclesia [de uitverkorenen], Hij, Die het begin 

 is, de  Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste zou zijn, want in 
 Hem verheugt zich heel de volheid te wonen en door Hem alles met Zichzelf te 

 verzoenen (vrede makend door het bloed van Zijn kruis) door Hem, zowel zij die 

 op de aarde zijn als zij die in de hemelen zijn.  

 
- Kolossenzen 1:18-20, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

  
  

 Het ultieme plan, reeds lang bekend bij de Godheid, stond nu aan de vooravond 

van openbaring. 

 “Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als Ik 
u hemelse dingen vertel?”(Johannes 3:12). 

 Nu zou Hij het gaan vertellen. Maar eerst moest God het volmaakte doorgeefluik 

vinden. Het is logisch (of misschien ironisch) dat het volmaakte doorgeefluik voor een 

boodschap van alles overtreffende genade – volgens algemeen beschaafde normen -  een 
totale mislukkeling zou moeten zijn: onder ons gezegd “een lul.” Naar geestelijke normen 

(en voor geestelijke doeleinden) zou het zeer handig zijn als hij God zou haten uit de 

grond van zijn hart. 

 

  
 

 

 Een ravage aanrichten in Jeruzalem was prima, maar voor Saulus was het niet 

genoeg. Zijn werk deed ertoe. Hij had werkelijk iets bereikt. Saulus overlegde met de 
priesters, die rapporten hadden ontvangen van Saulus’ spionnen onder het volk. 

Commentaar gevend op deze rapporten, zeiden de priesters: “U hebt uzelf waargemaakt, 

Saulus. De mensen zijn nu bang. Het leven is voor ons nu makkelijker. De rebellie lijkt 

hier te zijn neergeslagen; u verdient alle lof.” 
 Saulus trok een grimas. “Velen zijn ontkomen.” 

  

http://www.schriftwoord.nl/
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 “Wat bedoelt u?” (Ze wisten wat hij bedoelde, maar ze wilden hem liever niet 

overstuur maken.) 

 “Zij zijn ontsnapt over de grenzen van Israël, velen van hen. Denkt u dat ik dat 

niet weet? Ze hebben de naam van Jezus naar het buitenland meegenomen.” 
Gezien het kaliber van de man die voor hen stond, was de volgende vraag van de 

priesters zowel voor de hand liggend als retorisch: 

 “Dus wat gaat u doen? Hen achtervolgen naar waar ze gevlucht zijn?” 

 Saulus streelde onbewust het mes in zijn etui. “Wat is er al over bekend?” 
 Eén van de priesters zei: “Velen zijn naar Damascus gegaan. Waarom weten we 

niet.” 

 “Kan ons dat wat schelen?” zei Saulus. “Wat is er allemaal mee gemoeid?” 

 “Er is geen precedent. Ik neem aan dat u naar Kajafas gaat voor één of andere 
dagvaarding.” 

 Saulus knikte. “Dan zou alles legaal zijn… zelfs als het niet zo was.” 

 “Dat zou de zaak ten goede komen.” 

 

  
 

 

 Saulus’ vrouw keek hem achterdochtig aan. 

 “Waar ga je nu verdomme weer naartoe?” 
 “Damascus.” 

 “Dat is negen dagen, de heenreis.” 

 “Bedankt voor de aardrijkskundeles. Ik doe het in zes.” 

 “Onze belasting moet aan het eind van de maand betaald worden.” 
 Saulus haalde een zilveren sjekel tevoorschijn en klapte hem op tafel.” Zonder 

een woord vertrok hij. De volgende dag was hij voor zonsopgang op weg, richting het 

westen, met zes mannen, twee soldaten en een slaaf. 

 De wind blies merkwaardig hard in hun gezicht. 
 

  

 

 

 Op de vijfde dag van hun reis, om precies 11.59 uur (Damascus tijd), elf el van de 
noordzijde van de weg bij de bron van Dara, elf stadiën van de karavanserai bij Al 

Qunaytirah – gingen alle plannen voor Damascus definitief op de schop. 

 

 

 
7. VERDER IN HANDELINGEN 
 
 Jaren later, staande op de trappen van een Romeinse citadel in Jeruzalem, richtte 

Saulus zich tot een grote, opgewonden, bijeengeroepen menigte uit zijn eigen volk – 

gepeupel eigenlijk – dat hem maar al te graag zou stenigen. Saulus biologeerde hen 

tijdelijk met een verslag van wat zich had afgespeeld op die gedenkwaardige dag bij Al 
Qunaytirah: 

  
 Beste broeders en vaders, luister nauwkeurig naar wat ik te zeggen heb 

 voordat u overhaaste conclusies trekt over mij. 
 

 Toen ze hem Hebreeuws hoorden spreken werden ze nog stiller. Niemand wilde 

 hier een woord van missen. 
 

 Hij vervolgde: Ik ben een goede Jood, geboren in Tarsus in de provincie Cilicia, 

 maar hier in Jeruzalem opgeleid onder het toeziend oog van Rabbi Gamaliël, 
 grondig onderwezen in onze religieuze tradities. En ik heb altijd hartstochtelijk 

 aan Gods kant gestaan, net zoals u nu doet.  
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 Ik heb iedereen vervolgd die connecties had met deze “Weg,” ik zat hen op de 

 hielen, klaar om te moorden voor  God. Ik rolde links en rechts mannen en 

 vrouwen op en liet hen in de gevangenis  gooien. U kunt het aan de 
 Hogepriester vragen of aan wie dan ook in de hoge raad om dit te bevestigen; 

 ze kenden me allemaal goed. 

 
 Toen ging ik op weg naar onze broeders in Damascus, gewapend met officiële 

 documenten die me toestemming gaven om daar de volgelingen van Jezus op te 

 sporen, hen te arresteren en hen mee terug te nemen naar Jeruzalem om berecht 
 te worden. Toen ik dichtbij Damascus kwam, rond het middaguur, vlamde er een 

 verblindend licht uit de hemel en ik viel verdwaasd op de grond. 

 

 Ik hoorde een stem: “Saulus, Saulus, waarom vervolg je Mij?” 
  

 Wie bent U, Meester? vroeg ik. 

 
 Hij zei: “Ik ben Jezus de Nazarener, Degene die jij najaagt.” 

 

 Mijn reisgenoten zagen het heldere licht, maar zij hoorden ons gesprek niet. 
 

 Toen zei ik: “Wat moet ik nu doen, Meester?” 

 
 Hij zei: “Sta op en ga Damascus binnen. Daar zal je alles verteld worden wat je 

 moet gaan doen.” 

 
 En zo kwamen we in Damascus aan, maar niet zoals ik mijn entree gepland had – 

 ik was zo blind als een vleermuis en mijn begeleiders moesten me bij de hand 

 leiden. En toen ontmoette ik Ananias, met een uitstekende reputatie in het 

 naleven van onze wetten – de Joodse gemeenschap in Damascus is het daar 
 unaniem over eens. Hij kwam naar mij toe en legde zijn arm op mijn schouder. 

 

 “Kijk omhoog,” zei hij. Ik keek en zag hem recht in de ogen – ik kon weer zien! 
 

 Toen zei hij: “De God van onze vaderen heeft jou al eerder uitgekozen om te 

 worden ingelicht over Zijn plan van aanpak. Je hebt de Rechtvaardige 
 Onschuldige gezien en Hem horen spreken. Je moet een kroongetuige zijn voor 

 een ieder die je ontmoet van wat je hebt gezien en gehoord. Dus waar wacht je 

 nog op? Sta op en laat je dopen en die zonden afschrobben en maak persoonlijk 
 kennis met God.” 

 

 Nou, het ging precies zoals Ananias had gezegd. Nadat ik teruggekeerd was in 

 Jeruzalem en op een dag in de Tempel aan het bidden was, raakte ik in extase, ik 
 zag Hem, zag Gods Rechtvaardige Onschuldige en hoorde Hem tot mij zeggen: 

 “Haast je! Ga hier zo snel mogelijk weg. Geen enkele Jood hier in Jeruzalem zal 

 accepteren wat je over Mij vertelt.” 
 

 Eerst wierp ik tegen: “Wie heeft er betere geloofsbrieven? Ze weten allemaal hoe 

 bezeten ik was in het najagen van hen die in U geloofden, hoe ik hen geselde en 
 in de gevangenis wierp. En toen Uw getuige Stefanus werd vermoord stond ik er 

 zelf bij, bewaakte de jassen van de moordenaars en moedigde hen aan. En nu zien 

 ze hoe ik helemaal bekeerd ben. Wat voor betere kwalificatie zou ik kunnen 
 hebben?” 

 

 Maar Hij zei: “Spreek Me niet tegen. Ga daar weg. Ik stuur je op een lange reis 

 naar volkeren ver weg.” 
 

- Handelingen 22: 1-21, The Message 

  

Let goed op wat er vervolgens gebeurde: 
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 Tot hiertoe hadden de mensen in de menigte aandachtig geluisterd, maar nu 

 verhieven ze hun stem en schreeuwden: “Dood hem! Hij is ongedierte! Vertrap 

 hem!” Zij schudden met hun vuisten. Zij vulden de lucht met verwensingen. 
 

- Handelingen 22: 22-23, The Message 
  

 Deze menigte van gelovige Israëlieten luisterde geduldig naar Paulus – totdat hij 

deze noodlottige woorden van de levend gemaakte Christus aan hen doorgaf: “Ik stuur je 

op een lange reis, naar volkeren ver weg.” Toen wilden deze Joodse gelovigen Paulus 

vertrappen als een smerige spin. Als de Romeinen niet tussenbeide gekomen waren, dan 
zouden ze dat zeker gedaan hebben. 

 Zei ik zojuist “gelovige Israëlieten?” Ja. De Joden die toen werkelijk klaarstonden 

om de apostel Paulus te doden waren gelovigen in de Heer Jezus Christus. 

 Kan dat waar zijn? Let op. We zien hier een positieve houding van hen die 

bijeenkwamen om die dag naar Paulus te luisteren in het vorige hoofdstuk, Handelingen 
21. Paulus was in de stad om Petrus, Jacobus en de anderen te ontmoeten. Paulus 

begroette de Jeruzalemse oudsten van “De Weg” (want zo werd de nieuwe 

Jezusbeweging aangeduid) en zette aan hen de werken uiteen die God deed onder de 

heidenvolkeren, door de bediening van Paulus. De oudsten waardeerden sommige dingen 
die zij hoorden, maar hadden moeite met andere zaken. 

 Lucas schrijft in Handelingen 21:17-21, nogmaals uit The Message: 

 
 In Jeruzalem ontvingen onze vrienden, blij om ons te zien, ons met open armen. 
 Het eerste dat we de volgende ochtend deden was Paulus meenemen naar 

 Jacobus. Alle oudsten waren daar ook aanwezig. Na de begroeting en wat gekletst 

 te hebben vertelde Paulus het verhaal met alle details over wat God had gedaan 
 onder de heidenvolkeren door zijn bediening. Ze luisterden met vreugde en 

 verheerlijkten God. Maar zij hadden ook iets te vertellen: “Kijk maar eens wat er 

 hier gebeurd is – duizenden Godvrezende Joden zijn gaan geloven in Jezus! Maar 
 er is ook een probleem omdat ze nu nog ijveriger bezig zijn om de wet van Mozes 

 na te leven. 

 

 Maar hen is verteld dat jij gelovige Joden, die onder de heidenen leven, adviseert 
 om Mozes niet zo nauw te nemen, door hen te zeggen dat zij hun kinderen niet 

 hoeven te besnijden of de oude tradities te handhaven. Dit zit hun helemaal niet 

 lekker. We maken ons zorgen over wat er gaat gebeuren als zij ontdekken dat je 
 in de stad bent. Daar komen geheid problemen van.” 

 

  

 “Problemen?” Over understatement gesproken. 

 Vanaf hier kun je al zien dat Paulus niet alleen een boodschap onderwees die 

radicaal anders was dan wat Israël had aangenomen van Abraham en Mozes, maar dat 

zijn nieuwe vijanden geen overgevoelige Christusmoordenaars waren, zoals Kajafas. 
Paulus’ vijanden waren gelovigen in Jezus Christus – in de Joodse Jezus Christus. Dit is 

onze eerste aanwijzing dat Paulus een aspect van de Messias van Israël verkondigde (of 

begon te verkondigen) waar nog nooit iemand van had gehoord. Zou het kunnen dat de 

Zoon van God meer was dan alleen maar een volgzaam Lam, slechts geofferd voor de 

zonden van Israëlieten? 
 “Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als Ik 

u hemelse dingen vertel?” (Johannes 3:12). 

 Een soortgelijke ontmoeting vond plaats in Handelingen, hoofdstuk 15, met 

hetzelfde thema. Luister maar: 
 
 Het duurde niet lang voordat er een aantal Joden uit Judea aankwam dat er op 

 stond dat iedereen zou worden besneden: “Als u zich niet naar de gewoonte van 
 Mozes laat besnijden, dan kunt u niet behouden worden.” Paulus en Barnabas 

 sprongen onmiddellijk op in fel protest. De kerk besloot de zaak op te lossen door 

 Paulus en Barnabas en een paar anderen naar Jeruzalem te sturen en hem daar 

 aan de leiders en apostelen voor te leggen.  
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 Nadat hen uitgeleide was gedaan en ze onderweg waren, vertelden ze iedereen 

 die ze tegenkwamen op hun reis door Fenicië en Samaria uitgebreid over de 

 doorbraak onder de heidenen. Iedereen die het nieuws hoorde juichte – het was 
 geweldig nieuws! 

 

 Toen ze in Jeruzalem aankwamen werden Paulus en Barnabas hartelijk ontvangen 
 door de hele kerk, inclusief de apostelen en leiders. Ze deden verslag van hun 

 laatste reis, hoe God hen had gebruikt om dingen uit te leggen aan de heidenen. 

 Enkele Farizeeën stonden op om hun zegje te doen. Zij waren gelovig geworden, 
 maar gingen door met zich te houden aan de harde partijlijn van de Farizeeën. 

 “Jullie moeten de heidense bekeerlingen besnijden,” zeiden ze. “Jullie moeten 

 hen de wet van Mozes laten houden.” 

 
- Handelingen 15:1-5, The Message 

  

 Na deze ontmoeting ging er een brief uit van de oudsten van de Jeruzalemse kerk 
(Petrus en Jacobus, met name) die gelovige heidenen vrijstelde van het oude ritueel. Dit 

tot woede van de harde-lijners, maar Paulus verheugde zich. Het was een begin. Niet dat 

Paulus toestemming nodig had van Jeruzalem om zijn nieuwe openbaring te onderwijzen, 

maar in die begintijd begreep Paulus dat ondersteuning van de kerk in Jeruzalem politiek 

wenselijk was. 
 Paulus had zoveel vijanden buiten de poort dat, als Petrus en Jacobus hun invloed 

niet hadden laten gelden onder de Jeruzalemse wetliefhebbers, Paulus wellicht zou zijn 

gestopt in zijn omzwervingen – met een dolk in zijn rug – voordat de nieuwe boodschap 

zelfs maar overwogen kon worden. Maar nu droeg Paulus een brief bij zich van Jezus’ 
hoofdkwartier met een handtekening van Petrus die een zegen en troost zou zijn voor de 

niet-Joden en de bijna-Joden tussen wie Paulus reisde. 

 Hier is hoe het uiteindelijk verliep, opgetekend in Handelingen 15:19-33. Jacobus 

spreekt, uit The Message: 
 
 Dus dit is mijn besluit: Wij gaan niet-Joodse mensen die zich tot de Meester 

 hebben gekeerd niet onnodig zwaar belasten. We zullen hen een brief schrijven 

 en hen zeggen: “Pas op dat je niet betrokken raakt bij afgodenpraktijken, bewaak 
 de moraal van seks en huwelijk, serveer geen voedsel dat beledigend is voor 

 Joodse Christenen, bijvoorbeeld bloed.” 

 
 Dit is basis wijsheid van Mozes die nu al eeuwen lang wordt verkondigd en geëerd 

 in elke stad en die elke Sabbat wordt voorgelezen. Iedereen stemde ermee in: 

 apostelen, leiders, alle mensen. Ze kozen Judas uit (bijgenaamd Bar-Sabbas) en 
 Silas - beiden uitgelezen, leidinggevende mannen in de kerk – en zonden hen uit 

 naar Antiochië met Paulus en Barnabas en deze brief: 

 
 “Van de apostelen en leiders, jullie vrienden, aan onze vrienden in Antiochië, 

 Syrië en Cilicië: Hallo! Wij hebben gehoord dat sommige mannen van onze kerk 

 naar jullie toegegaan zijn en dingen hebben gezegd die voor jullie verwarrend en 

 verontrustend waren. Denk eraan, ze hadden geen toestemming van ons; wij 
 hebben hen niet gezonden. Wij hebben unaniem besloten om vertegenwoordigers 

 uit te kiezen en hen tot jullie te zenden met onze goede vrienden Barnabas en 

 Paulus. Wij kozen mannen waarvan we weten dat jullie hen kunnen vertrouwen, 
 Judas en Silas – zij hebben keer op keer de dood in de ogen gezien voor de zaak 

 van onze Meester Jezus Christus. We hebben hen gezonden om in een 

 persoonlijke ontmoeting te bevestigen wat we hebben geschreven. 
  

 “Het dunkt de Heilige Geest en ons goed dat jullie niet opgezadeld hoeven te 

 worden met welke zware last dan ook, behalve de verantwoordelijkheid voor 
 slechts deze eerste levensbehoeften: Pas op dat je niet betrokken raakt bij 

 afgodenpraktijken; vermijd het serveren van beledigend voedsel aan Joodse 

 Christenen (bijvoorbeeld bloed); en bewaak de seksuele en huwelijksmoraal. 
 Deze richtlijnen zijn voldoende om de relatie tussen ons prettig te houden. God zij 

 met jullie!” 
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 En zo gingen ze op pad naar Antiochië. Bij aankomst brengen ze de kerk bijeen en 

 lezen de brief voor. De mensen waren enorm opgelucht en verheugd. Judas en 

 Silas, beiden goede sprekers, versterkten hun nieuwe vrienden met vele woorden 
 van bemoediging en hoop. Toen was het tijd om naar huis te gaan. Ze werden 

 door hun nieuwe vrienden met gelach en omhelzingen uitgeleid om op hun beurt 

 weer verslag  te gaan doen aan degenen die hen hadden uitgezonden. 
 

 

 In de huidige tijd is het moeilijk om ons voor te stellen hoe betekenisvol dit was. 

Het was een eerste stapje naar de vorming van een nieuwe groep van gelovigen in 
Christus, die uiteindelijk (er waren verscheidene jaren van openbaringen voor nodig) 

bevrijd zou zijn van elk lichamelijk ritueel, inclusief die in deze brief worden genoemd. 

 Alle banden met Israël zouden uiteindelijk worden verbroken – en dat zou nog 

maar het begin zijn. 
 Israël had geen idee van wat er komen zou. Zelfs deze paar voorschriften 

waarvoor Jacobus de heidenen waarschuwde, werden, zoals ik zei, uiteindelijk door 

Paulus ingetrokken. Niet dat Paulus ineens vóór immoraliteit en afgoderij was, maar God 

openbaarde uiteindelijk aan Paulus dat de genade van Christus – los van alle regels – 
alles was wat gelovigen nodig hadden voor de zwakheden van het vlees. 

 Israël was altijd al bedoeld om een priesterlijke natie te zijn. Een priester is 

iemand die optreedt als een bemiddelaar tussen mensen en God. Israël was een 

halsstarrig volk dat haar zegeningen liever voor haarzelf zou houden. Toen Paulus van 

start ging en aan zovelen van de heidenen vertelde dat ze in Jezus zouden geloven 
zonder rituelen, probeerden de meeste Israëlieten hem te dwarsbomen. Ze hadden 

schoorvoetend de besnijdenis van de heidenen opgegeven, maar verafschuwden het om 

te zien hoe alle banden met de “moederkerk” werden verbroken. Israël, als een 

priesterlijke natie, zal altijd de bemiddelaar zijn – op aarde. (En in de hemel dan? Ah! 
Daar heeft zij geen superioriteit. Dit is heel belangrijk, in het licht van wat er komen 

gaat.) Zij waren bereid om andere volkeren in de schaapskooi te accepteren, zolang die 

volkeren er maar wel door hen in kwamen. Zo lang Israël het kanaal van zegeningen 

was, kon Israël de heidenen tolereren. Ik denk dat in die beginperiode zelfs Jacobus of 
Petrus zich niet kon voorstellen dat dit nieuwe ding dat God de heidenen aanbood via 

Paulus uiteindelijk op zichzelf zou staan – los van welke regel, woord of betuttelend 

knikje van welke Joodse aanzienlijke dan ook, inclusief Petrus. 

 Wees onder de indruk van het feit dat Petrus Paulus überhaupt accepteerde. Dat 
was geen kleinigheid. Petrus zou dit nooit hebben gedaan zonder een visioen dat God 

hem gaf in Handelingen, hoofdstuk 10. 

 

  

 
 

  

 Petrus was op een avond in Joppe en had honger. Hij zat op het dak van zijn huis 

en bad. Toen kwam het visioen. Een enorm laken daalde neer uit de hemel, waarin 
allerlei soorten onreine dieren krioelden, die Petrus, als Jood, niet mocht eten. Een stem 

richtte zich tot Petrus, zeggende: “Sta op, Petrus! Slacht en eet!” (Handelingen 10:13). 

Petrus deinsde met afgrijzen terug. 

 
 Maar Petrus zei: “Beslist niet, Heer, want  ik heb nooit iets gegeten wat onrein 

 is.” En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: ”Wat God 

 gereinigd heeft, mag jij niet voor onrein houden!” 

 
- Handelingen 10:14-16, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl  
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 God deed dit speciaal om Petrus, de leider van de Weg, voor te bereiden om het 

getuigenis te aanvaarden van een man die hij spoedig zou ontmoeten, een voormalige 

Christenmoordenaar, Saulus geheten, die Petrus zou vertellen over zijn wonderlijke 

ontmoeting met de verrezen Redder op de weg naar Damascus. De Redder vertelde 
Saulus dat hij een licht zou zijn voor de heidenen. 

 Zonder dit visioen in Joppe zou Petrus zelfs niet eens nagedacht hebben over alles 

overtreffende genade voor heidenen. 

 Toen dit visioen plaatsvond vroeg een godvrezende heiden in de stad Caesarea, 
Cornelius geheten – een vrome volgeling van de God van Israël – naar Petrus. Je weet 

nog wel dat in die tijd een heidense zoeker die een zegen wenste, zijn of haar plaats 

moest innemen als hond onder de tafel van Israël. Terwijl Cornelius bad kreeg hij bezoek 

van een engel. 
 Cornelius was eerst bang (dit lijkt standaard, bijbelse procedure te zijn als 

engelen verschijnen), maar de engel kalmeerde hem en zei (Handelingen 10:4-6): 
  

 Je gebeden en aalmoezen hebben Gods aandacht op je gevestigd. Dit is wat je 
 moet doen. Stuur een paar van je mannen naar  Joppe om Simon te halen, die 

 door iedereen Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij Simon de leerlooier wiens 

 huis aan zee ligt. 
- The Message 

  

 Terwijl de mannen van Cornelius op weg waren naar Joppe, kreeg Petrus zijn 

visioen van het laken. Als je ziet wat er vervolgens gebeurt, zul je verder begrijpen 
waarom Petrus dit visioen nodig had. Petrus moest niet alleen een nieuwkomer 

accepteren in de schaapskooi (Paulus) met zijn radicale ombuiging naar heidenen, maar 

Petrus moest zich ook realiseren dat God met een nieuw programma begonnen was dat 

uiteindelijk de mannen en vrouwen uit de volkeren een goddelijke roeping zou geven en 
een verwachting die totaal losstond van de priesternatie Israël. 

 Petrus zelf deed zijn best om de boodschap te begrijpen die Paulus aan de 

volkeren bracht. Dit lijkt ongelooflijk, maar luister naar wat Petrus later schreef in 

2Petrus 3:14-16. Uit het Concordant Literal New Testament [zie ook www.schriftwoord.nl]: 

  
 Daarom geliefden, terwijl u op deze dingen hoopt, beijver u om onbevlekt en 

 smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van 

 onze Heer als redding; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid 
 die hem gegeven is, u schrijft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen 

 ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. 

 

  

 Ik kan bijna dit P.S. horen: “Maar ik probeer ze te begrijpen.” 

 Zo radicaal anders was Paulus’ boodschap dan wat Jezus aan Petrus verteld had 

(en aan priesters zoals Nicodemus) toen Hij op aarde was; Petrus had moeite om Paulus’ 
evangelie te begrijpen. 

 “Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als Ik 

u hemelse dingen vertel?”(Johannes 3:12). 

 Vergeet niet dat er honderden en duizenden jaren lang slechts één religie was en 

één volk dat contact had met God en slechts één manier om tot God te komen – door die 
uitverkoren natie, een priesterlijk volk. Het was zoals het was en voor een Jood was dit 

zoals het altijd zou zijn. Zij waren vooraanstaand. Zij waren het volk. Zij hadden het 

monopolie op God. Zij bezaten de Geschriften. Zij besloten wie een restje kreeg en wie 

niet. Zij moesten leren om schoorvoetend aanhangers zoals Cornelius te accepteren (die 
bekend stond als een proseliet van het Judaïsme) en daar waren visioenen en directe 

openbaringen voor nodig. Het was Israëls taak om uiteindelijk alle volkeren op aarde te 

zegenen, maar – God nog an toe – de aardbewoners konden maar beter via hen komen; 

ze konden maar beter hun contributie betalen; ze konden maar beter hun weldoeners 
erkennen – en er wordt wel enige onderdanigheid verwacht, ‘t is maar dat u het weet. 

 Zo dacht een Israëliet erover. 

 

http://www.schriftwoord.nl/
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 En zo kwamen er een paar mannen van Cornelius bij Petrus aan. Hun plan was om 

Petrus zover te krijgen dat hij naar Caesarea ging om met hun baas te praten. Let op de 

timing van God. Petrus herstelde zich net van zijn openbaring op het dak toen er op de 

deur werd geklopt. 
 Handelingen 10:17-23, uit The Message: 

 
 Terwijl Petrus, verdwaasd, probeerde uit te vissen wat het allemaal betekende, 

 verschenen de mannen van Cornelius bij Simons voordeur. Ze klopten aan en 
 vroegen of er ene Simon verbleef, die ook Petrus genoemd werd. Petrus, in 

 gedachten verzonken, hoorde hen niet en dus fluisterde de Geest hem in: “Drie 

 mannen kloppen op de deur, op zoek naar jou. Ga naar beneden en ga met hen 
 mee. Stel geen vragen. Ik heb hen gezonden om je op te halen.” 

 

 Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: “Ik denk dat ik de man ben die 
 jullie zoeken. Wat is er aan de hand?” Zij zeiden: “Kapitein Cornelius, een 

 godvrezend man, bekend om zijn eerlijkheid – vraag maar aan elke Jood in deze 

 buurt – kreeg van een engel de opdracht om u naar zijn huis te halen zodat hij 
 kon horen wat u te zeggen had.” Petrus vroeg hen binnen te komen en maakte 

 het hun naar de zin. 

 

 

 Petrus ging akkoord. Zonder het visioen zou hij nooit zijn gegaan. Maar let op wat 

hij doet in Handelingen 10:23 – “De volgende morgen stond hij op en ging met hen mee. 

Sommige vrienden uit Joppe gingen ook mee. Een dag later kwam ze in Caesarea aan.” 
 Waarom nam Petrus vrienden uit Joppe mee naar het huis van Cornelius? Voor 

gezeldschap? Nee. Er was maar één reden: de wet verbood Petrus om het huis van een 

heiden te betreden. Dit hier was nieuw terrein voor Petrus; hij wandelde op de maan. 

Thuis in Jeruzalem zou de hel losbreken als het ooit bekend werd dat hij, Petrus, het huis 

van een hond was binnengegaan zonder goede reden. Het visioen was een goede reden; 
dat had Petrus nodig; hij had een directe openbaring nodig dat God honden voortaan rein 

beschouwde. Petrus wist nog niet zeker waarom dat was. Het feit alleen al was 

schokkend genoeg. En nu vroeg God hem – nee, vertelde hem – om zich netjes te 

gedragen in het huis van een hond. Petrus nam getuigen mee om uiteindelijk te 
bevestigen wat alleen maar kon uitdraaien op een rare situatie. Hij had er geen idee van 

hoe raar. Zelfs het visioen had Petrus niet genoeg voorbereid op wat er zou plaatsvinden 

in het huis van Cornelius. 

 
  

 

 

  

 Petrus arriveerde met zijn Besnijdenisbroeders bij het huis van Cornelius. Uit het 
Concordant Literal New Testament, [zie ook www.schriftwoord.nl] Handelingen 10:28-29 

  

 Hij ging naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. Hij zei  tegen 

 hen: ”U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van 
 een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten 

 zien dat ik geen mens besmettelijk of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook…  

 gekomen, toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt 
 ontboden.” 

 

 

 Cornelius beschrijft dan aan Petrus het bezoek van de engel en eindigt met: 

 “Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de tegenwoordigheid van God, om alles te 

horen wat u door God bevolen is” (Handelingen 10:33). 

 Toen sprak Petrus. Ik hou van de kracht die spreekt uit de letterlijke vertaling: 
 
 Ik zie nu in waarheid in dat God niet partijdig is, maar in ieder volk is degene die 

 Hem vreest en gerechtigheid doet, voor Hem aanvaardbaar. 
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 Dit is het woord dat Hij volmachtigt aan de zonen van Israël, het evangelie van de 

 vrede brengend door Jezus Christus (Hij is Heer van allen). U heeft 

 waargenomen wat in heel Judea besproken wordt, beginnend in Galilea, na de 
 doop die Johannes verkondigt: Jezus van Nazareth, hoe God Hem zalft met Heilige 

 Geest en kracht, Die rondging als een weldoener en genezer van allen die 

 getiranniseerd worden door de Tegenstander, want God was met Hem. 
 

- Handelingen 10:34-38, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  

 Twee dingen waar je op moet letten. Hoewel Petrus het goede nieuws brengt van 

de komst van Jezus Christus tot Cornelius, een man uit de volkeren, baseert Petrus het 
goede nieuws van Gods aanvaarding nog steeds op “Hem vrezen” en “rechtvaardig 

handelen.” Petrus kent niets anders. Ten tweede associeert hij het goede nieuws nog 

steeds met “de doop die Johannes verkondigde.” Wat was de doop die Johannes 

verkondigde? “In die dagen  trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn 

van Judea, en zei: Bekeer u! Want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen!” 
(Mattheüs 3:1-2). 

 Wat zegt Johannes tegen de Farizeeën die naar de Jordaan afdaalden om zijn 

bediening te onderzoeken? 
 
 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering… elke boom die 

 geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik 

 doop u weliswaar in water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan 
 ik; ik ben niet waardig om Zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen in Heilige 

 Geest en vuur. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen 

 en Zijn tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar Hij zal het kaf met onuitblusbaar 
 vuur verbranden.  

- Mattheüs 3:8; 11-12 

 

  

 Petrus, zoals we al weten, ging verder op dit thema van “bekeer u en daarna 

zullen we het over water hebben.” Hij deed dit op de Pinksterdag in Handelingen 2:38 – 

“Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van uw zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” 
 Tot dan toe was het altijd geweest: Bekeer je, daarna zal de geest komen; doe 

goede dingen voor God en Hij zal goede dingen voor jou doen; breng goede vruchten 

voort of je wordt geroosterd. 

 Vijf minuten voor de schokkende gebeurtenis in Caesarea zei Petrus nog tegen 
Cornelius: “Ik zie nu in waarheid in dat God niet partijdig is, maar in ieder volk is degene 

die Hem vreest en gerechtigheid doet, voor Hem aanvaardbaar” (Handelingen 10:34). 

 En toen gebeurde het schokkende. 
 
 Terwijl Petrus nog deze uitspraken doet, valt de Heilige Geest op allen die het 

 woord horen. En de gelovigen uit de besnijdenis werden verbaasd, zovelen als 

 samenkwamen met Petrus dat ook over de volkeren het geschenk van de Heilige 
 Geest uitgestort is geworden.  

 

- Handelingen 10:44-45, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  

  
 De allergrootste verbazing was niet dat de Heilige Geest werd uitgestort, want dat 

was al eerder gebeurd, nog niet zo lang geleden, op die beroemde Pinksterdag. Petrus 

was zijn toespraak die dag begonnen met: “Mannen, Joden en allen die in Jeruzalem 

verblijven!” Vraag: Als de daaropvolgende mededeling van Petrus alleen voor Joden 
bestemd was, waarom voegde hij er dan aan toe “en allen die in Jeruzalem verblijven?” 
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 Het publiek wordt voor ons verder beschreven in Handelingen 2:8-10, wanneer 

elke toehoorder op wonderbaarlijke wijze Petrus’ woorden hoort in zijn of haar eigen taal. 
 
 En zij verbaasden en verwonderden zich, zeggend: “Kijk! Zijn niet al dezen die 

 spreken Gallileërs? En hoe horen wij elk onze eigen taal waarin wij werden 

 geboren? Parthen en Meden en Elamieten en die wonen in Mesopotamië, evenals 

 Judea en Capadocië, Pontus en Asia, evenals Phrygië en Pamphylië, Egypte en de 
 delen van Libië, die van Cyrene en de gerepatrieerde Romeinen, zowel Joden als 

 proselieten.” 
- Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

 Joden waren Joden en proselieten waren niet-Joodse “aanhangers” van de Joodse 
boodschap – honden onder de tafel. De zegen van Pinksteren was ook voor hen, maar 

ongeacht wie er toen gezegend werd, ze moesten eerst één ding doen: 

 “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van uw zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” 

(Handelingen 2:38). 
 En het moest gebeuren door de priesterlijke bemiddeling van Israël. Maar nu dit. 

Voor de eerste keer sinds de komst van Christus werd de Heilige Geest uitgestort over 

een niet-Israëliet, voorafgaand aan doop door een Israëliet. 

 Onnodig te zeggen dat dit de Besnijdenis verbijsterde. Petrus, overdonderd, kon 
nog altijd niets doen zonder de doop. Hij had het ritueel nodig. Hij was opgevoed met 

rituelen. Petrus kon zich niet voorstellen dat er ook maar iets, zelfs dit, kon plaatsvinden 

zonder ceremonieel nat te worden. Als hij door één of andere idiote oorzaak de geest niet 

vooraf kon doen gaan door doop, dan zou hij zich zeker uit de naad werken om het 
achteraf voor elkaar te krijgen. 

 “Toen antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat dezen niet 

gedoopt zouden worden…” (Handelingen 10:47). 

 Gods punt was echter al gemaakt. Een peuterstapje was gezet in de verbijsterde 
Israëlitische gedachtewereld (en ook in de onze) dat God met iets nieuws bezig was. Er 

zou een tijd komen in de niet zo verre toekomst wanneer iedere goede en waardevolle 

daad die een mens deed zou plaatsvinden na Gods aanvaarding van hem of haar en niet 

ervoor. Dit was ongehoord. Dat moeten we beseffen. Het was volslagen ongehoord en 

onvoorstelbaar dat God onbekeerde, verharde, zelfingenomen, slechte mensen aan Zijn 
hart zou drukken. 

 Het eerste voorbeeld hiervan was Saulus van Tarsus. 

 

  
 

 

 Bij de roeping van Saulus wist nog niemand dat deze Farizeeër zojuist het eerste 

lid was geworden van een totaal nieuwe organisatie waartoe zelfs Petrus niet zou 
behoren – het lichaam van Christus. Niemand wist nog dat God was begonnen met het 

samenstellen van een volk dat Hij naar de hemel zou meenemen om de bemiddelaars te 

zijn door wie Hij die hemelse wereld met Zich zou verzoenen. 

 Noch wist iemand (zelfs Saulus niet op dat moment) dat de hoofdgedachte van de 

roeping van dit nieuwe lichaam van mensen – van Saulus tot en met de roeping van het 
laatste lid van het lichaam van Christus – genade zou zijn. De wereld had een bepaalde 

maat van Gods genade gezien door de geschiedenis heen, maar nooit zoiets als de alles 

overtreffende genade die God zou openbaren door de gestoorde Farizeeër.  

 In “Rooted and Grounded in Love: Ephesians,” schrijft A.E. Knoch: 
  
 De liefde verheugt zich in geheime verrassingen. Haar geschenken bestaan uit genade, omdat zij 
 onverdiend en onverwacht zijn. Deze kostbare kwaliteit  van genade versterkt de rijkdommen 
 van Gods liefde in hoge mate.  
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 Vanuit haar schuilplaats in de diepste kloven van Zijn genegenheden heeft Hij een verrassing 
 voortgebracht zoals alleen Hij die voorzien kan hebben, zo wonderlijk is de wijsheid die ze 
 onthult, zo peilloos de genegenheid die ze ontvouwt.  
  
 Onder de vele geheimen van de Heilige Schrift hebben we die gekozen die ons in deze aion 
 [Grieks voor “lang tijdperk” (eeuw) - het wordt ten onrechte vertaald met “eeuwigheid”] het meest aangaat, (die 
 geheime administratie die God in eerdere aionen in Zichzelf verborgen hield, maar die nu 
 bekend zijn gemaakt in deze brief). In Efeziërs zijn die hemelen op de hoogte gesteld van de 
 verscheidenheid van Gods wijsheid en het hele universum zal nog leren  over de alles 
 overtreffende weelde die in Zijn gunst gevonden wordt.  Het doel van dergelijke liefde is 
 beantwoorde liefde. Het geheim dat het handelen van Zijn hart  onthult zou in ons een 
 soortgelijke vlam moeten ontsteken en moeten leiden tot de aanbidding  die Hem toekomt.   
  

 Waarom koos God Saulus uit om deze boodschap aan het licht te brengen? Het 
antwoord zou nu voor de hand moeten liggen: Saulus was Zijn gezworen vijand. Ja, oké, 

Saulus besefte op dat moment niet dat hij Gods gezworen vijand was. Maar, door het 

vervolgen van de volgelingen van Gods Zoon werd Saulus dat wel. En in die 

hoedanigheid was er geen volmaakter instrument waarmee Gods alles overtreffende 

genade tentoongesteld kon worden. 
 

 

 

Genade in Hitlerstijl, maar dan meer 

 
 Herinner je Gods definitie van genade: “Gunst verleend aan hen die het 
tegenovergestelde verdienen.” Als iemand genade verdient, dan kan genade niet langer 

genade genoemd worden. Als mensen mij berispen omdat ik leer dat God door het kruis 

uiteindelijk – door herstellende gerichten heen – zijn genade zal uitstorten over de hele 

mensheid (Kolossenzen 1:20; 1Korinthiërs 15:22-23), is de eerste figuur uit de 
geschiedenis, die onder mijn neus geschoven wordt, Adolf Hitler. Het gebeurt elke keer 

weer. 

 “Vertel je me nu,” zeggen ze, “dat Christus voor Hitler gestorven is? Vertel je me 

nu dat Hij de man met Zich wil verzoenen die toezicht hield bij de moord op zes miljoen 
Joden?” 

 Mensen die dit bezwaar lanceren kunnen gewoon niet geloven dat Hitler ooit in 

aanbidding zou kunnen knielen aan de voet van het kruis. Kennelijk zijn zij nooit koppig 

of eigenwijs geweest tegenover de waarheid (ondanks Romeinen 3:10 “Niemand is 
rechtvaardig, nee, niet één”). Blijkbaar gingen zij allemaal zonder te zondigen door het 

leven, Jezus prijzend. Dit beroemde vers, Romeinen 11:32 “God heeft allen onder 

koppigheid besloten,” heeft kennelijk belangrijke uitzonderingen. Hun geval is het enige 

in de geschiedenis (pas op: ik bedoel dit schertsend) waarin iemand ooit genade 

verdiende. (Genade verdienen is een contradictio in terminis [een tegenstelling]: ik hoop 
dat je dat snapt.) 

 Tegenstanders herhalen uit het hoofd: “Ik ben wat ik ben door de genade van 

God,” maar hun Hitlerprobleem logenstraft dit pasklare, religieuze gevoel. (Het is alleen 

maar een pasklaar, religieus gevoel als men het niet echt gelooft.) Wat de tegenstanders 
bedoelen – en wat ze werkelijk geloven – is: “Ik ben wat ik ben omdat ik goed ben en 

Hitler was een klootzak.” 

 (Die laatste zin zou een geweldige, Christelijke bumpersticker kunnen zijn. Wees 

niet bang – je zult hem nooit zien.) 
 Hoe zou redding uit genade kunnen zijn – in de gedachten van deze 

tegenstanders – als ze zichzelf ervan hebben overtuigd dat Hitler het doel miste? Als 

Hitler het doel miste, dan moeten zij het winnende doelpunt gescoord hebben.  
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 Als zij het winnende doelpunt gescoord hebben (ik bedoel de uitdaging 

aangenomen om gered te worden) dan vindt redding plaats door te scoren in plaats van 

door genade. (Ik heb mijn Bijbelse concordantie erop nagezocht en ik kan nergens de zin 

“Door te scoren word je gered,” vinden.) 
 Ik zeg niet dat deze mensen niet over genade praten. Dat doen ze wel. Ze zingen 

er ook over. Ze praten en zingen over genade, maar kunnen het niet spelen. Als ze het 

zouden kunnen spelen dan zouden ze zichzelf moeten afvragen: Waarom ik en Hitler 

niet? Deze gouden vraag kan alleen gesteld worden door iemand die wakker geschud is 
en zich eindelijk bewust is van zijn dodelijke gelijkenis met de Nazi-dictator: “Allen 

hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). 

 In het kielzog van een dergelijk ontwaken (wanneer dat gebeurt) komen de 

voormalige Hitlerhaters (lees: genadetwijfelaars) tot dezelfde Bijbelse conclusie als ik: De 
God van alle omstandigheden breekt ieder op een ander moment. Door de genade van 

God beseffen sommigen van ons de genade van God nu al; Hitler beseft het later. 

 “Want zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 

worden, maar ieder in zijn eigen rangorde” (1Korinthiërs 15:22-23). 

 “Wij vestigen onze hoop op de levende God, die de Redder is van alle mensen, 
speciaal van de gelovigen” (1Timotheüs 4:10). 

 

 

De voornaamste zondaar 

 
 Ik ben echt een hinderlijke lastpak als ik tot de tegenstanders zeg: “Waarom kom 

je eigenlijk met Hitler aanzetten, terwijl de ergste zondaar in de geschiedenis Saulus van 

Tarsus was?” Over het algemeen houden ze niet van een dergelijke vraagstelling. 

 Paulus – voorheen Saulus – is degene die zichzelf de voornaamste zondaar 
noemde. In zijn eerste brief aan Timotheüs zei hij: 
 

 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de 

 wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 
 Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de 

 voornaamste [van de zondaars], al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor 

 hen die later in Hem gaan geloven. 
 

- 1Timotheüs 1:15-16, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

  

 Hitler vervolgde de Joden; hij vervolgde God niet. Saulus was de vijand van God 

Zelf en van Zijn Zoon, Jezus Christus. Hoeveel Joden Hitler ook gedood heeft, Saulus’ 
poging om God te vernietigen overtroeft het. Toen hij geestelijk onderuit ging op de weg 

naar Damascus, riep Saulus uit: “Wie zijt Gij, Heer?” Het antwoord kwam: “Ik ben Jezus, 

de Nazarener, Die jij vervolgt” (Handelingen 22:8-9). 

 En dat was nog vriendelijk uitgedrukt. 
 Als God in het geval van Saulus al Zijn geduld toonde, dan had zelfs Hitler niet 

meer van Gods geduld kunnen uitlokken. Lees die laatste zin nog eens, alsjeblieft. God 

had elk stukje geduld nodig, niet alleen maar om deze speling van de natuur – Saulus – 

te tolereren, maar om hem met genade te overgieten. Dit is eenvoudige logica.  
 God putte al Zijn geduld uit bij Saulus; daarom was Saulus van Tarsus de 

voornaamste zondaar die ooit op aarde zou rondwandelen. Saulus was erger dan Adam, 

erger dan Judas, erger dan Stalin, erger dan Hitler en erger dan Charles Manson. Geen 

van dezen vereiste al Gods geduld. 

 Dus wat deed God met die ene man op aarde die de meest verschrikkelijke straf 
verdiende? 

 “Maar de genade van onze Heer overweldigt, met geloof en liefde in Christus 

Jezus” (1Timotheüs 1:14). 
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 Geweldig. Als God de hardste noot gekraakt heeft – tegen de wil van Saulus – wat 

zal Hem dan kunnen weerhouden van het overweldigen van alle anderen als de tijd rijp 

is? Volgens het getuigenis van Romeinen 5:18-19 zal niets Hem weerhouden: 

 
 Dus zoals dan door een overtreding van één het voor alle mensen tot veroordeling 

 is gekomen, zo komt het ook door een rechtvaardiging door één voor alle mensen 

 tot rechtvaardiging ten leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene 
 mens de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid 

 van die Ene de velen tot rechtvaardigen worden gesteld. 

 
 

 Sommigen zullen zeggen: “Ja, nou, Paulus was een uitzondering op de regel. Wij 

moeten vandaag de dag nog steeds waardig zijn. Wij moeten een verstandige keuze 

maken voor Christus.” 
 Paulus mag dan in die tijd een uitzondering op de regel zijn geweest, maar 

niemand is sinds die tijd op een andere manier geroepen. 

 Paulus was niet onderweg naar een gebedsbijeenkomst en ook niet naar een 

opwekkingsdienst. Saulus koos net zo min voor Jezus op de weg naar Damascus als een 

man, die onder de Niagara watervallen wordt geduwd, ervoor kiest om nat te worden. 
Saulus zei: “De genade van God overweldigde mij.” Toen zei hij: “Maar daarom is mij 

barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste [van de 

zondaars], al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem gaan 

geloven (1Timotheüs 1:16). 
 Paulus werd dus het patroon van hen die gaan geloven, niet de uitzondering. Niet 

iedereen wordt tegen de grond geslagen en letterlijk verblind door Christus, maar de 

essentie van redding is hetzelfde: overweldigend, onvermijdelijk, onverwerpelijk. Als God 

besluit om het te doen, dan doet Hij het – en Hij doet het onafhankelijk van menselijke 
inspanning of instemming. Instemming is eerder wat volgt op Gods roeping, dan wat er 

aan voorafgaat. God vroeg niet aan Saulus: “Zou je willen dat je leven vandaag 

omgekeerd werd?” 

 De weg naar Damascus was geen uitnodiging om naar voren te komen. 
 

 

Welwillende Indringer 

 
 Mensen hebben me verteld: “God is een gentleman.” Dan zeg ik: “Echt waar? Laat 

maar zien dat vers.” God is veeleer een Welwillende Indringer van mensenlevens. Als 
God niet over ons handelt, dan handelen wij niet. Zijn genade is despotisch. Hij 

overweldigt eerst en stelt later vragen. Geloof is niet het muntje dat de kauwgombal van 

redding naar buiten schiet: Geloof is de reactie op iemands besef van Gods historische 

handeling. 
 Christus redt ons en geeft ons daarna geloof. Dat is de goddelijke volgorde. Geloof 

is de kombuis voor de motor die verlost van zonde. De motor is het kruis. In Romeinen 

5:8 zegt Paulus: “Toen wij nog zondaars waren is Christus voor ons gestorven.” 

Geloof is een rechtvaardige handeling die geen enkele zondaar kan opbrengen. Maar 

Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. Daarom zijn het zondaars die gered 
worden, geen gelovigen. Geloof, hoewel belangrijk, beaamt slechts een uitgemaakte 

zaak. Anders zou redding door geloof komen in plaats van door Christus. 

 En dat kan niet. 

 We zijn niet gered omdat we geloven; we geloven omdat we zijn gered. 
 Geloof in geloof is een dodelijke doctrine. Het is beter om geloof als een geschenk 

te zien, wat het ook is (Romeinen 12:3; Filippenzen 1:29), dan als zelf ontworpen 

toegangsbewijs voor de hemel. 

 Terug naar Saulus. Iedereen die sinds Saulus door Jezus Christus is gearresteerd 
heeft het patroon gevolgd van overweldigd worden door God, niet uitgenodigd. Ze voelen 

dan misschien niet de volle hevigheid van de invasie zoals Saulus deed, maar het is er 

niet minder om. Wij staan net zo goed te schudden op onze grondvesten. 
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 God wachtte totdat Saulus zich buiten Israël bevond om hem bij zijn nekvel te 

grijpen en hem op ooghoogte te brengen. Deze roeping buiten de landsgrenzen is 

veelzeggend – en wijst op de nieuwe zet van God die spoedig boomaanbidders zou 

begenadigen met niet alleen maar grotere hoeveelheden van Gods gunst dan iemand ooit 
eerder gekend had, maar met een toekomst waarvan Israëlieten nooit hadden durven 

dromen. Uiteindelijk lokte dit bij Israël zo’n jaloezie en woede uit dat haar eerste instinct 

was om de boodschapper te vermoorden. 

 Paulus had de sessies met Jezus Christus in Arabië nodig. Hij had ze nodig voordat 
de hele hel losbrak. 

 

  

 
 

  

 Direct na de bekering van Paulus, leidde de geest van God hem in de woestijn. 

Steeds wanneer Godsmannen ergens vandaan moeten en aardse bekoringen voor een 

tijdje moeten loslaten, neemt God hen mee naar de woestijn. Daar hou ik van. Een 
woestijngebied is zo zuiver en schoon en eenvoudig en heeft niets dat afleidt. Na 

bergtoppen zijn woestijnen misschien wel de meest geweldige plekken op aarde waar je 

datgene kunt leren kennen wat er werkelijk toe doet. 

Paulus schreef later aan de Galaten: 
 
 Maar toen het Hem, die sinds de schoot van mijn moeder mij heeft afgezonderd 

 en door Zijn genade heeft geroepen, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, 
 opdat ik Hem zou verkondigen onder de volkeren, ben ik niet meteen te rade 

 gegaan bij vlees en bloed en ook niet opgegaan naar Jeruzalem, naar hen die 

 eerder dan ik apostelen werden, nee, ik ben weggegaan naar Arabië en toen weer 

 teruggekeerd naar Damascus. 
- Galaten 1:15-17, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 
  

 Wat gebeurde er nu eigenlijk in Arabië? O, niks bijzonders hoor. Alleen maar 

persoonlijke ontmoetingen met de Heer Jezus Christus. 

 Veel later, toen Paulus zichzelf verdedigde voor koning Agrippa in Caesarea, 
onderweg naar Rome voor berechting, vertelde hij de koning over zijn bekering en zei: 

  
 Ik hoorde een stem tot mij in de Hebreeuwse spreektaal zeggen: Saul, Saul, 

 waarom vervolg je Mij? Het is hard om de hiel tegen prikkels te slaan! Maar ik zei: 
 Wie zijt Gij, Heer? En de Heer zei: Ik ben Jezus, Degene Die jij vervolgt!  

 

 Maar sta op want daartoe heb Ik Mij aan jou laten zien, om jou aan te wijzen als 
 helper, een getuige zowel van wat je hebt gezien als van alles waarin Ik Mij aan 

 jou zal laten zien; Ik zal jou wegrukken uit de gemeenschap en uit de volkeren tot 

 wie Ik je uitzend om hun ogen te openen, opdat zij zich wenden van duisternis 
 naar licht en van het gezag van Satan naar God. 

 

Handelingen 26:14-18, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

  

 Paulus zag Jezus Christus op die weg, inderdaad. Dit was echter pas de eerste 
ontmoeting van vele die nog zouden volgen. Let op het feit dat Paulus een getuige moest 

zijn zowel van wat hij had ervaren (op de dag dat Christus hem verblindde) “als van alles 

waarin Ik Mij aan jou zal laten zien (verdere openbaringen aan Paulus)” (Handelingen 

26:16). 
 Paulus’ bediening ging “van heerlijkheid tot heerlijkheid” (2Korinthiërs 3:18). 

Paulus zag – en daarna zag hij meer. En vervolgens zag hij nog meer.  
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 Voor Paulus ging het trapsgewijs. God ontvouwde de geheimen stukje bij beetje 

aan Paulus. Na Paulus zijn er geen nieuwe openbaringen geweest. In Kolossenzen 1:25 

zegt Paulus één van de stoutmoedigste dingen die een mens ooit zou kunnen zeggen. 

Deze man is óf de grootste, zelfingenomen eigenwijs die ooit op aarde rondwandelde, óf 
hij schreef de waarheid. Ik onderschrijf het laatste. 
  

 Nu verheug ik mij over het lijden voor u en ik vul in mijn vlees de tekorten aan 
 van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de 

 ecclesia  [de uitverkorenen], waarvan ik dienaar werd, naar de administratie van God, 

 die aan mij is gegeven voor u, om het woord van God te voltooien - het 

 geheim, dat verborgen geweest is tijdens de aionen... [“aionen” is Grieks en betekent 

 “lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten onrechte vertaald met “eeuwigheden”] 
 

- Kolossenzen 1:24-25, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 
 

 Deze gekke ex-Farizeeër voltooide het Woord van God.  

 Wat duizenden jaren eerder begon bij Mozes toen hij de eerste vijf Bijbelboeken 

schreef werd voltooid door Paulus toen hij het laatste beetje inkt op perkament zette in 

zijn tweede brief aan Timotheüs. De boekrol werd opgerold; iemand nam hem mee de 
gevangenis uit, bezorgde hem bij Timotheüs – en dat was dat. God had Zichzelf 

geopenbaard aan de mensheid. Elk laatste ding dat God nog tegen ons wilde zeggen in 

dit grauwe en stoffige bestaan – inclusief Zijn laatste geheim van de verzoening van het 

universum door het lichaam van Christus – zei God door Paulus. 
 Hoe verheugd moeten de engelen zijn geweest bij de geboorte van deze man. Hoe 

moeten ze hem bekeken hebben in zijn kinderjaren, getuige zijnd van zijn naderende 

volwassenheid, ineengekrompen bij het zien van zijn toenemende vijandigheid ten 

opzichte van de Godheid waarvoor hij ooit zou willen sterven, en opnieuw verheugd bij 
zijn roeping en vervolgens hemelse salto’s uitvoerend toen hij Gods laatste instructies 

neerpende voor ons stervelingen aan deze kant van de onsterfelijkheid. 

 De brieven van Paulus zijn de laatste, grootste openbaringen van de Schepper van 

het universum aan ons mensen. 
 

  

 

 

  
 Stel jezelf voor, zittend in de woestijn bij een nachtelijk kampvuur, je kont op de 

harde woestijngrond, benen gekruist, converserend met de Schepper van die 

woestijngrond, een Schepper wiens gezicht – gek genoeg – oranje oplicht door het vuur, 

net als bij jou. Hij vertelt je geheimen, verborgen sinds de grondlegging van de wereld – 
en schenkt je dan een kop koffie in. 

 Zonder gekheid. 

 Stel je dan voor dat je een jonge heidense man bent – een proseliet van het 

Judaïsme – slenterend naar een markt in Damascus om uien en granaatappels te kopen 
voor je moeder. Wie ook naar die markt toegaat is de man die onlangs terugkeerde van 

woestijnsessies in Arabië met de opgestane Redder van Israël. Deze man ziet eruit als 

alle andere mannen – misschien nog wat slechter – maar zijn wezen is doordrenkt met 

nieuwe openbaringen waar geen enkel ander mens weet van heeft. 

 Iemand stoot je aan en zegt: “Kijk! Dat is hem nou!”  
 Je heb altijd al spirituele gedachten en vragen gehad. Je kijkt al zo lang omhoog 

naar de sterren en vraagt je af: “Waarom?” Daarom loop je op hem af (God heeft je een 

onverschrokken geest gegeven) en je stelt jezelf aan hem voor. De man is hier om 

olijven te kopen. Maar jullie beginnen te praten naast het stalletje met uien. Drie uur 
later neem je met hem de laatste slok koffie in Café Al-Kassour in de Oukaibehstraat. 

Een uur later help je je moeder haar boodschappen uit te pakken. 
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 “Waar bleef je nou, Hijaz?” 

 “Ik kwam op de markt een man tegen. Hij vertelde me dingen over God die ik nog 

nooit eerder heb gehoord.” 

 “Wij aanbidden de God van Israël. Wat kan daar nieuw aan zijn?” 
 “Moeder! In onze generatie, slechts een aantal kilometers hier vandaan is de Zoon 

van God in het vlees verschenen. Denk je eens in. Wij zitten slechts negen dagen lopen 

daar vandaan. We hadden met Hem kunnen praten. Wat deden wij op de dag dat Hij 

gekruisigd werd? Weet je dat nog? De Messias, die profetisch voorzegd was, werd 
gekruisigd en wat deden wij?” 

 “Was dat de dag waarop het donker werd?” 

 “Ja! We zaten te kaarten. Weet je nog wel?” 

 “Natuurlijk. Met de Roummahehs.” 
 “Ja. Wij zaten te kaarten – terwijl zij Gods Zoon vermoordden. Nou, dat was zeker 

iets nieuws.” 

 “Wie is deze man waar je het over hebt?” 

 “Hij heet Saulus. Hij komt oorspronkelijk uit Tarsus, maar daarna behoorde hij tot 

de religieuze orde in Jeruzalem die…” 
 “Pshah! Toch niet die hier naartoe kwam om ons weg te voeren. Om ons te doden. 

Die Saulus?”  

 “Ik weet wat je denkt, maar zo is het niet.” 

 “Wat vertelt hij jou? Zegt hij het met een mes op je keel?” 
 “Moeder, alsjeblieft. De opgestane Christus…” 

 “Ik vroeg je wat, Hijaz! Ik zei – wat vertelt hij jou?” 

 “Hij vertelt me dingen die we nog nooit eerder gehoord hebben, zelfs niet van de 

Joden. Hij zegt dat we niet gedoopt hoeven te worden. Hij zegt dat God ons nu zegent 
buiten Israël om. Besnijdenis hoeft niet meer – geen rituelen meer. Geen enkel.” 

 “Hijaz!” 

 “En onze zonden zijn niet alleen maar vergeven. Luister: God rechtvaardigt ons. 

Hij geeft ons Zijn eigen rechtvaardigheid door het vergieten van Zijn bloed. Onze zonden 
worden ons zelfs niet meer aangerekend.” 

 “Stop! Laat me zien waar iets dergelijks staat in de heilige geschriften van de 

Joden.” 

 “Sommige dingen staan erin, moeder… maar andere niet.” 

 “O, juist ja! Hij verzint dus dingen. En jij gelooft hem, Hijaz?” 
 “Dit zijn nieuwe dingen. Het zijn geheimen die verborgen waren in God.” 

 “Geheimen waarover de Messias Zelf niet sprak. Probeer je me dat te vertellen?” 

 “Het was niet de juiste tijd. Maar Hij spreekt opnieuw. We moeten nog steeds 

heilig zijn, zoals Israël, maar God gaat verder met ons. Hij zegent ons met geestelijke 
zegeningen – zegeningen die niet op deze aarde zullen plaatsvinden. 

 “Je bent gewoon dronken. Dat moet wel, want je slaat wartaal uit. Hoe bedoel je, 

 “Hij spreekt opnieuw?” Wie zou iets durven toevoegen aan de Geschriften? Zijn de 

Geschriften van de profeten en de vaderen niet goed genoeg voor deze Saulus?” 
 “Maar hij zal zelf ook dingen schrijven…” 

 “Godslastering!” 

 “Het is geen godslastering. Ik begrijp dat dit vreemd klinkt.” 

 “En zeg eens, Hijaz, als je kunt: Waar hoort hij deze kwade zaken?” 

 “Het is geen kwaad. Hij hoort ze van de opgewekte Christus Zelf. Dat bedoelde ik 
toen ik zei “Hij spreekt opnieuw.” Jezus Christus verscheen persoonlijk aan Saulus; Hij 

kwam tot hem als een licht, helderder als de zon.” 

 “O, nu snap ik het. Natuurlijk. Het staat nergens in de Joodse Geschriften, maar 

natuurlijk. Jezus Christus komt tot hem. Persoonlijk. Had ik moeten weten. En Hij spreekt 
met hem. Ja. En ontmoet Hij hem regelmatig, Hijaz? Op de koffie misschien?” 

 “Feitelijk wel. Hij spreekt met hem in de woestijn.” 

 “Geweldig! In de woestijn. Hoeveel heb je betaald voor deze uien, mijn lieve 

jongen?” 
 “Ik weet dat het absurd klinkt.” 
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 “Hoeveel heb je voor deze uien betaald, Hijaz?” 

 “Zes vijfentwintig.” 

 “Goed, hak ze nu fijn voor de soep. Je bent gek en ik wil er niets meer over 

horen.” 
 Hijaz schreef later in zijn dagboek: 

  
 Moeder gelooft er niets van en wil er zelfs niet over nadenken. Dus ik kan me wel 

 voorstellen hoe de Joden er zelf over denken, of zullen denken. Ik ontmoet Saulus morgen 
 weer in Café Al-Kassour. Ik bid voor hem. Van één ding ben ik zeker: Deze man vertelt de 

 waarheid. Ik ben nog nooit ergens zo zeker van geweest. Ik veronderstel dat dit alleen 

 maar komt door het getuigenis van de Heilige Geest in mij. Een andere man in de 
 gemeenschap, een gerespecteerd man, Ananias, is bevriend met hem. Ik vertelde dit aan 

 moeder, maar ze wilde er niets van horen. 

 
 Het leven van Saulus kan nu alleen nog maar zwaar zijn. Ik kan me geen voorstelling 

 maken van zijn lijdensweg. Hij weet het zelf ook. Saulus zei dat Jezus Zelf hem heeft 

 verteld dat hij zou lijden vanwege de boodschap die hij zal brengen om ons te zegenen, om 
 ons te zegenen die zonder God waren in de wereld, maar die nu boven alles gezegend 

 zullen worden. Geprezen zij de naam van God! En dan te bedenken dat ik één van de 

 eersten was die het hoorde. Lieve, Heilige God, bescherm alstublieft Uw boodschapper 

 Saulus. Ik bid elke dag voor hem en soms elke minuut. 
 

 

  
 

 

  

 Na Petrus’ visioen van het laken en de onreine dieren en zijn ontmoeting met 
Cornelius in Caesarea, zou je denken dat Petrus’ motor nu wel zover opgevoerd was om 

enige van de andere apostelen bijeen te roepen en op weg te gaan naar de volkeren om 

het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Maar nergens in de rest van 

Handelingen gebeurt dit. 

 Toen Petrus terug ging naar Jeruzalem, hadden de leiders al over zijn ontmoeting 
met Cornelius – in het huis van Cornelius – gehoord. 

 
 De apostelen en de broeders nu, afkomstig uit Judea, horen dat de volkeren ook 

 het Woord van God ontvangen. Toen Petrus opging naar Jeruzalem, twijfelden 
 degenen van de Besnijdenis aan hem, zeggende: “U ging naar binnen bij 

 onbesneden mannen en u at samen met hen.” 

 
- Handelingen 11:1-3, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  

 Herinner je dat dit geen afvallige Joden zijn; het zijn gelovigen in Jezus Christus, 

net zozeer als Petrus een gelovige is in Christus Jezus. Ze weten dat ze voorbestemd zijn 

om uiteindelijk bekering en doop te verkondigen aan alle volkeren. Maar dit zal niet 
eerder gebeuren dan in het duizendjarig koninkrijk – het Millenium. Het oordeel begint in 

het Huis van God, dat weten ze. En zij zijn het Huis van God. God moet hen uitverkiezen 

en verfijnen voordat ze geschikt zijn om de wereld te bekeren. 

Een aantal honden laten proeven van het goede nieuws was één ding. Maar samen met 
hen eten? 

 “U at met hen!” 

 Het was goed dat Petrus getuigen meegenomen had. De volgende verzen van 

Handelingen, hoofdstuk 11 beschrijven in detail Petrus’ verdediging tegenover de 
broeders. Alleen Petrus had het volgende resultaat kunnen verkrijgen: “Als zij deze 

dingen horen worden zij rustig, en zij verheerlijken God en zeggen: dus ook aan de 

volkeren geeft God de bekering ten leven!” (Handelingen 11:18). 
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 Let op wat er vervolgens gebeurt. “Zij die inderdaad verstrooid zijn door de 

verdrukking die is geschied pal op Stefanus, komen tot in Fenicië, Cyprus en Antiochië, 

waar ze tot niemand het woord spreken dan alleen tot Joden” (Handelingen 11:19).  

De broeders spraken ook tot Hellenen (vers 20), dat waren ontheemde Joden die er 
Griekse gewoonten op na hielden. Maar er was geen volwaardige nazorg van de kant van 

Israël op de openbaring aan Petrus. Veeleer, zoals ik al eerder zei, werd toen de weg 

geplaveid voor Saulus om een geheel nieuwe koers uit te zetten onder de heidenen, met 

de zegen van Petrus en de andere leiders. 
 Petrus en de andere leiders hadden niet kunnen dromen hoe ver en hoe diep het 

evangelie naar de heidenen zou gaan. 

 

  
 

 

  

 Paulus stond op goede voet met Petrus en andersom. Steeds wanneer Paulus in 

de stad was brachten ze tijd met elkaar door. Binnen de kringen van hen die zich met 
Jezus Christus bezighielden waren Petrus en Paulus beroemdheden, vaak in één adem 

samen genoemd. Paulus schreef later zonder pardon aan een groep gelovigen in Galatië: 

“Paulus, apostel en afgezant, niet van mensen en niet door tussenkomst van een mens 

maar door Jezus Christus en God de vader” (Galaten 1:1). 
 Petrus had daar best beledigd over kunnen zijn, maar hij wist hoe waar het was. 

Hoe had het mogelijkerwijs de grootste naam binnen de Jeruzalemse kerk kunnen 

beledigen? Je leest het nog duidelijker in The Message: “Mijn bevoegdheid om u te 

schrijven komt niet door één of andere voorkeursstem van mensen en ook niet door de 
benoeming van een hooggeplaatst persoon” (Galaten 1:1). 

 “En ook niet door de benoeming van een hooggeplaatst persoon.” Dit was voor 

Paulus een aardige manier om te zeggen: “Ik weet dat Petrus mijn vriend is. Ik weet dat 

u mij met hem samen hebt gezien. Ik weet dat we veel dingen gemeenschappelijk 
hebben. Maar u moet één zeer belangrijk ding weten omtrent het speciale evangelie dat 

ik verkondig onder de heidenen: Ik heb het niet van Petrus gekregen.” 

 Voor het geval dat iemand dit over het hoofd had gezien in het eerste deel van 

zijn brief, herhaalt Paulus het een paar alinea’s later: “Want van het evangelie dat door 

mij is verkondigd maak ik u bekend, broeders en zusters, dat dit niet naar de mens is; 
want ik heb dit ook niet van een mens aangenomen of onderricht gekregen, maar door 

een openbaring van Jezus Christus’ (Galaten 1:11-12). 

 Dit bevestigt het fantastische feit dat ik al eerder indiende – het evangelie dat 

Paulus onderwees aan niet-Joden kwam via een directe openbaring van de verheerlijkte 
Christus. Anders hadden we Paulus wel onmiddellijk naar Jeruzalem zien reizen om aan 

de voeten van Petrus te zitten voor een cursus “Jezus 101.” Maar hier is hoe het echt 

gebeurde: 

 
 Maar toen het Hem, Die sinds de schoot van mijn moeder mij heeft afgezonderd 

 en door Zijn genade heeft geroepen, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, 

 opdat ik Hem zou verkondigen onder de volkeren, ben ik niet meteen te rade 

 gegaan bij vlees en bloed en ook niet opgegaan naar Jeruzalem, naar hen die 
 eerder dan ik apostelen werden, nee, ik ben weggegaan naar Arabië en toen weer 

 teruggekeerd naar Damascus. 

- Galaten 1:15-17, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

En dus was het Paulus die de nieuwe Jezus-cursus (“Jezus 202”) moest onderwijzen aan 
Petrus. Neem de eerste twee verzen van Galaten, hoofdstuk 2 er eens bij: 

  
 Vervolgens ben ik, veertien jaren verder, weer opgegaan naar Jeruzalem, met 
 Barnabas en heb ik ook Titus meegenomen. 
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 Ik trok op ten gevolge van een openbaring en legde hun het evangelie voor dat ik 

 verkondig onder de volkeren, afzonderlijk nog aan de mannen van aanzien, opdat 

 ik niet hoe dan ook tevergeefs hardliep of gelopen had. 
 

- Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

  

 Dit zijn de verzen die mij tenslotte overtuigden van het feit dat Paulus een ander 
evangelie predikte dan Petrus, de man aan wie Jezus de sleutels van het aardse 

koninkrijk gaf: Paulus moest naar Jeruzalem om zijn evangelie uit te leggen aan Petrus. 

 En laten we Titus niet vergeten, “Vervolgens ben ik weer opgegaan naar 

Jeruzalem, met Barnabas en heb ik ook Titus meegenomen.” Wie was Titus? Titus was 

een onbesneden Griek – een niet-Jood met een ongeschonden penis. En om het nog wat 
simpeler te zeggen, Titus was een proefkonijn, een testcase. Als besnijdenis essentieel 

was voor een man om rechtvaardig voor God te zijn – zoals het altijd was geweest tot op 

dat punt – dan zou Titus zich daaraan moeten onderwerpen. Als het niet essentieel was 

dan zou Titus een levend getuigenis worden (en dat werd hij) van een nieuwe waarheid. 
“Maar zelfs Titus die bij mij was werd, hoewel een Griek, niet gedwongen zich te laten 

besnijden” (Galaten 2:3). 

 In deze huidige tijd kunnen we nauwelijks de betekenis hiervan bevatten; hoe 

belangrijk dit was – hoe radicaal het was. Maar, als ik Titus was, dan weet ik niet zeker 
of ik mijn nieuwe missie en levensdoel met vreugde had begroet: 

 

 “Titus, jij gelooft toch in Jezus Christus?” 

 “Ja meneer.” 
 “Volledig geaccepteerd in de familie van God?” 

 “Voor zover ik weet wel, meneer.” 

 “Wil je dan alsjeblieft – zodat ik met mijn eigen ogen kan controleren dat het 

geweldige nieuws dat ik over je heb gehoord klopt – zo vriendelijk zijn om je gewaad 

even omhoog te doen?” 
 

 

 
 

8. “MIJN EVANGELIE” 
 

 Onze Heer was óf de grootste bedrieger in de geschiedenis van onze planeet, óf 

Jezus Christus was precies Wie Hij zei dat Hij was. De priesters van Israël doodden Hem 
omdat Hij beweerde Gods Zoon te zijn. De stoutmoedigste uitspraken van Christus 

kenden geen gulden middenweg wat betreft Zijn identiteit en bediening. Andere religies, 

zoals de Islam, maken van Jezus Christus slechts een grote profeet. Als dit waar is dan 

was Hij geen grote profeet, maar eerder een liegende profeet. Welke profeet eist het 
recht op om aanbeden te worden als Godheid? Profeetschap was niet Zijn getuigenis. 

Jezus’ getuigenis was dat Hij niemand anders was dan de Zoon van God – en dat Hij al 

bestond vóór Abraham (Johannes 8:58). 

 Daar valt geen speld tussen te krijgen. 

 Zo is het ook met Paulus. Deze man had óf een ego zo groot als de Akropolis en 
was de ergste bedrieger sinds zijn Meester, óf God had inderdaad een geheel nieuw 

evangelie op aarde gebracht en dat exclusief aan Paulus overhandigd. 

 Hier zijn een paar van Paulus’ meest gewaagde uitspraken, uit het Concordant 

Literal New Testament [zie ook www.schriftwoord.nl]: 
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 Romeinen 2:16  

  God zal de verborgen dingen van de mensheid oordelen, naar mijn  

  evangelie, door Jezus Christus. 

 Romeinen 16:25  
  Die bij machte is jullie te bevestigen overeenkomstig mijn evangelie… 

 Efeziërs 3:6-7  

  In geest zullen de volkeren gezamenlijk lotdeelgenieters zijn en een  

  gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelnemers aan de beloften in  
  Christus Jezus, door het evangelie waarvan ik de verspreider ben  

  geworden. 

 Efeziërs 3:8-10  

  Aan mij, de minste van alle heiligen, werd de genade gegeven om dit aan 
  de volkeren te evangeliseren: de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en 

  allen opheldering te geven over wat de administratie van het geheim  

  inhoudt, dat verborgen was gedurende de aionen* in God… dat nu bekend 

  zou worden. *[“aionen” is Grieks en betekent “lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten 

  onrechte vertaald met “eeuwigheden”]  
 Kolossenzen 1:22-23 

En u, die ooit vervreemd was en vijanden van de gezindheid, in boze 

werken, verzoent Hij ook terug, in het lichaam van Zijn vlees, door de 
dood, om u heilig en smetteloos en onaantastbaar voor Zijn aangezicht te 

presenteren, aangezien u zeker volhardt in het geloof, gegrondvest en 

vaststaand en niet verwijderd wordt van de verwachting van het evangelie 

dat u hoort, dat verkondigd wordt in heel de schepping die onder de hemel 
is, waarvan ik, Paulus, de verspreider werd. 

 

 

Goddelijke schakelaars 
 
 Het boek Handelingen verloopt van vlees naar geest. Anders gezegd is het een 

serie acties en tegenacties. Er gebeurt iets vervelends met Israël – tegelijkertijd gebeurt 

er iets goeds voor de volkeren. Daarom vermeldt de schrijver van Handelingen (Lucas) 

bij de steniging van Stefanus dat de moordenaars hun mantels aan de voeten legden van 

een Farizeër, genaamd Saulus. God sluit een deur (de steniging van Stefanus) terwijl Hij 
een raam opent (de introductie van Saulus) – en beide in dezelfde context; dank U, God. 

 In de eerste paar hoofdstukken van Handelingen zweefde Israël dicht bij de deur 

van het koninkrijk, terwijl de volkeren nergens waren. Maar in Handelingen, hoofdstuk 

12, was Israëls fortuin afgenomen: Stefanus was gestenigd, de discipelen verstrooid, 
Jacobus gedood en Petrus uiteindelijk verbannen naar Babylon. Maar in hoofdstuk 9 riep 

God Saulus en in hoofdstuk 13 verheugden de volkeren zich in ongekende genade. 

Niemand wist nog dat God iets achter de hand hield voor de heidenvolkeren (een 

geheim, verborgen in God tot op Paulus, Efeziërs 3:9), waarvoor Israël verblind moest 
worden, afvallig moest worden en de vervulling van haar roeping voor een paar duizend 

jaar uitgesteld moest worden. Tegen het einde van het boek Handelingen was Paulus in 

Rome bezig de Efezebrief te schrijven en was Israël aan de kant gezet (Handelingen 

28:25-28) totdat de volheid van de volkeren zal binnengaan (Romeinen 11:25). 

 

 

Nieuw geestelijk hoofdkwartier 
 

 In combinatie met dit geleidelijke verval van Israël en het omhoogkomen van de 

volkeren, vervangt Antiochië Jeruzalem – in Handelingen 11:25 – als het geestelijke 
hoofdkwartier van de wereld. Wat een enorme omschakeling. Waar predikte Petrus met 

Pinksteren in Handelingen, hoofdstuk 2? Jeruzalem. Hoe lang was Jeruzalem Gods 

hoofdkwartier geweest? Voor lange tijd – tot Paulus. 
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 De Griekse onderdelen van de naam “Antiochië” zijn IN PLAATS VAN - IN ERE 

HOUDEN. Gods waarheid wordt nu hier in ere gehouden, tussen heidenen, in plaats van 

in Jeruzalem, waar Israëlische afvalligheid heerst. 

 Er gebeurt iets heel bijzonders in Antiochië, in Handelingen, hoofdstuk 13, dat 
dienst doet als een microkosmos van het geheel van Gods bedoeling in deze schijnbaar 

chaotische tijden. 

 

 

De avonturen van Sergius en Dr. Weetal 
 

 Handelingen 13:1-3, uit The Message: 

  
 De gemeente in Antiochië was gezegend met een aantal profeten en 
 leermeesters: Barnabas en Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius de 

 Cyreneeër, Manaën, een adviseur van de regerende Herodes, en Saulus. Op een 

 dag als ze een eredienst houden voor God – zij vastten ook terwijl zij wachtten op 

 begeleiding en advies – sprak de Heilige Geest: “Neem Barnabas en Saulus en 
 benoem hen voor het werk waarvoor Ik hen geroepen heb.” En dus benoemden zij 

 hen. In die kring van intensiteit en gehoorzaamheid, van vasten en bidden, legden 

 zij hun de handen op en stuurden hen op pad. 
 

  

 Je hoorde het getuigenis uit The Message hierboven. “En dus benoemden zij hen. 
In die kring van intensiteit en gehoorzaamheid, van vasten en bidden, legden zij hun de 

handen op en stuurden hen op pad.” 

 Ik hou van de woorden “intensiteit en gehoorzaamheid”; dat was precies wat er 

zou gaan gebeuren. 

 Zoals ik jullie al vertelde, het lichaam van Christus is een afzonderlijke eenheid, 
naast die Israëlieten Die God riep om deel te hebben aan het aardse koninkrijk. In de 

Schrift is er niet zoiets als “de bruid van Christus.” Israël wordt voortdurend aangeduid 

als een bruid. Maar de volkeren? Nooit. God trouwde niet met de volkeren, maar Hij 

trouwde zeer zeker met Israël. Hij scheidde ook van haar, maar Hij zal haar terugnemen. 
Israël wordt vergeleken met het Nieuwe Jeruzalem en zij wordt “de bruid van het Lam” 

genoemd (Openbaring 21:9). Dit klinkt als de meeste intieme relatie die iemand met 

Christus zou kunnen hebben – Zijn bruid zijn. Maar dat is het niet. De meest intieme 

relatie is een lid van Zijn lichaam te zijn. God onthulde dit geheim door Paulus – dat er 
zoiets was als “het lichaam van Christus.” 

 De volkeren zullen niet de bruid worden, want Christus heeft er al één. Zij zullen 

niets minder worden dan Zijn lichaam – de Bruidegom Zelf. 

 Paulus was het eerste lid. Het moest ergens beginnen met iemand. Als wij over 

God nadenken dan denken we “oneindig,” vergetende dat Hij stap-voor-stap werkt door 
de tijd heen. Totdat Christus Paulus in de kraag greep op de weg naar Damascus, 

bestond er niet zoiets als een lid van het lichaam van Christus. Paulus was de eerste. En 

voor korte tijd was hij de enige. 

 Toen de geest Paulus en Barnabas afzonderde voor het werk van deze bijzondere 
en unieke opdracht, zou een man uit de volkeren – een heidense regeringsfunctionaris – 

het tweede, zuiver heidense lid worden van het lichaam van Christus. 

 Handelingen 13:4-7, uit The Message: 

 
 Uitgezonden door de Heilige Geest, gingen Barnabas en Saulus naar Seleucië en 

 namen een schip naar Cyprus. Het eerste wat ze deden toen ze aanmeerden in 

 Salamis was Gods Woord verkondigen op de plaatsen waar Joden samenkwamen. 

 Ze hadden Johannes bij hen om hen te helpen. Ze reisden het hele eiland over tot 
 ze in Pamos een Joodse tovenaar aantroffen, die zichzelf had opgewerkt tot 

 vertrouwenspersoon van de proconsul, Sergius Paulus, een intelligente man, die 

 zich niet snel liet beetnemen door charlatans. De tovenaar heette Barjezus, hij 
 was corrupt tot in zijn tenen. 
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 Laat ik je voorstellen aan de hoofdrolspelers in dit drama dat op het punt staat 

zich te ontvouwen op het eiland Cyprus. 

 

 Paulus: Eerste lid van het lichaam van Christus. 
 Sergius Paulus: Proconsul van Pafos; heidense man; ongeschonden penis; 

boomaanbidder; intelligent; niet makkelijk te bedriegen door charlatans. 

 Barjezus: Joodse tovenaar; hielenlikker van Sergius Paulus; corrupt tot in zijn 

tenen. 
 Barnabas: Reisgenoot. 

 

 Nogmaals, er stond iets te gebeuren dat bepalend zou zijn voor ons tijdperk. Een 

plaatje is duizend woorden waard. Kijk: 
 
 De proconsul nodigde Barnabas en Paulus uit bij hem binnen te komen om Gods 

 Woord uit de eerste hand te kunnen horen. Maar Dr. Weetal (zo heet de tovenaar 

 in gewoon Nederlands) zorgde voor opschudding en probeerde de proconsul 
 ervan te weerhouden om een gelovige te worden. Maar Saulus (of Paulus), vol 

 van de Heilige Geest, keek hem recht in de ogen en zei… 

 
- Handelingen 13:7-9, The Message 

  

 Wat hij zei dat horen we zo meteen. 

 Eerst wil ik dat je opmerkt dat hier – recht voor je neus – het magische moment 
is waarop Saulus Paulus wordt: “Maar Saulus (of Paulus), vol van de Heilige Geest…” 

 Het Concordant Literal New Testament [zie ook www.schriftwoord.nl] zegt: “Saulus nu, 

die ook Paulus is…” 

 Ik noem Handelingen, hoofdstuk 13, het begin van Paulus de apostel en de 
aanvang van zijn officiële bediening. Niet alleen heeft God zojuist zijn naam veranderd 

van Saulus in Paulus (Saulus is Hebreeuws; Paulus is Grieks), maar deze naamswijziging 

valt samen met zijn nieuwe opdracht aan niet-Joden. Voor de eerste keer stootte Paulus 

op Joodse vijandigheid tegen nieuwe waarheid in de aanwezigheid van een heiden – wen 
er maar aan, Paulus; het zal je levenslot zijn in de komende halve eeuw. 

 God heeft deze ontmoeting in scene gezet als een gelijkenis voor ons om van te 

leren. Paulus onderwijst het later in Romeinen, hoofdstuk 11, waar ik zo meteen op terug 

kom. 

 De proconsul wil waarheid horen. In de gelijkenis vertegenwoordigt deze man de 
volkeren, die natuurlijk nieuwsgierig zijn om te horen wat God voor hen in petto zou 

kunnen hebben, ziende “dat u vervreemd was van het burgerschap van Israël en 

vreemdelingen  wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was 

zonder God in de wereld” (Efeziërs 2:12), sinds Genesis, hoofdstuk 12. 
 Wat is de steeds terugkerende misdaad van Israël? Het onophoudelijk afdammen 

van de rivier van Gods gunst en zegen. Zoals we al zagen is Israël bereid – hoewel 

schoorvoetend – om een paar honden gezegend te zien worden, zolang de honden maar 

via hen komen. God verhoede dat de honden rechtstreeks gezegend zouden worden. 
Moge God ook nog verhoeden dat zij begenadigd zouden worden en vrijgesteld van ieder 

werk der wet – vereist voor Besnijdenisgelovigen – en gezegend in afgoderij. 

 In Antiochië wordt de rol van de genadeveroordelende Jood, in de gelijkenis, 

toebedeeld aan Barjezus. 

 “Maar Dr. Weetal zorgde voor opschudding en probeerde de proconsul ervan te 
weerhouden om een gelovige te worden” (Handelingen 13:8). De Concordante versie [zie 

ook www.schriftwoord.nl] heeft: “Elymas nu, de “Tovenaar” (want zo wordt zijn naam 

geïnterpreteerd) weerstond hen, pogend de proconsul van het geloof te weerhouden.” 

 De Concordante versie is letterlijk, ja, maar er gaat niets boven Dr. Weetal zorgde 
voor opschudding. 

 Let op wat Paulus doet en zegt tegen Dr. Weetal. Hier is de gelijkenis, een 

microkosmos van onze huidige tijd. Ik quote uit The Message: 
    

http://www.schriftwoord.nl/
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 Maar Saulus (of Paulus), vol van de Heilige Geest, keek hem strak aan en zei: “Je 

 bent een windbuil, een duivelskind – je blijft ‘s nachts op om te bedenken hoe je 

 mensen kunt bedriegen en van God weg  kunt houden. Maar nu ben je tegen God 
 Zelf aangelopen en je spelletje is uit. Je zult blind worden – voorlopig geen 

 zonlicht meer voor jou.” Hij werd onmiddellijk ondergedompeld in een duistere 

 mist en strompelde in het rond, smekend dat mensen hem bij de hand zouden 
 nemen en hem de weg zouden wijzen. 

- Handelingen 13:9-11 

 
 

  

 O, wat hou ik hier van. Wat moet de proconsul wel niet denken? Hoe zal de 

proconsul, Sergius Paulus, reageren op deze vreemdeling – deze Paulus, wiens naam vijf 

minuten geleden nog Saulus was – die op dit eiland aankwam met een nieuwe boodschap 
van genade en aanvaarding door God en die zijn persoonlijke, Joodse Dr. Weetal blind 

maakte? Zal hij het hoofd van Paulus op een schotel laten brengen? We hoeven er niet 

naar te raden. Vers 12 van Handelingen, hoofdstuk 13 zegt: “Toen de proconsul zag wat 

er gebeurde, werd hij een gelovige, zeer enthousiast over wat zij vertelden over de 
Meester.” 

 Hier presenteert God Zijn programma in een vignet (logo) op het eiland Cyprus: 

God maakt een Jood blind (via Paulus) om plaats te maken voor een man uit de 

volkeren. Als de Joden Gods plan weerstaan, dan zal God hen blind maken om plaats te 
maken voor de volkeren. In het boek Handelingen verdwijnt het duizendjarig koninkrijk, 

voorzegd door Abraham, door Mozes, door Johannes de Doper, door Jezus Christus Zelf 

en vervolgens door Petrus met Pinksteren, langzaam – hoewel tijdelijk – naar de 

achtergrond. Maar niet voor niets. Verre van dat. Want terwijl de hoop van Israël op het 
koninkrijk uitdooft, laat het licht voor de volkeren – Paulus – een steeds helder wordende 

straal zien. 

 

  

 
  

 

  

 “Je zult blind worden – voorlopig geen zonlicht meer voor jou.” 
 Paulus legt de gelijkenis uit in Romeinen 11:7-8 
 

 Wat dan? Wat Israël najaagt heeft zij niet verkregen, maar de uitverkorenen wel. 

 De rest nu werd verhard, zoals het werd geschreven: God geeft hen een geest van 
 bedwelming, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van 

 vandaag.  

- Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  
 Wat wij zagen in een tijdspanne van vijf minuten op het eiland Cyprus omvat 

vandaag een heel tijdperk. Om de weg vrij te maken voor dit nieuwe evangelie, dit 

evangelie van genade, was het eerst noodzakelijk dat God Zelf zijn uitverkoren volk 

verblindde voor haar eigen roeping. Hij moest bij wijze van spreken “ruimte vrijmaken” 

voor de volkeren. Door Israël tijdelijk van tafel te vegen, geeft Hij toestemming voor de 
komende genade. Denk je eens in. Als Israël haar Messias aanvaard had in het boek 

Handelingen, hoofdstuk 2, waar zouden wij dan zijn? (Waar zou er van Sergius Paulus 

geworden zijn als Paulus zijn tovenaar niet het zwijgen had opgelegd?) Waar zouden wij 

zijn als Israël Hem aanvaard had in Handelingen, hoofdstuk 7, in plaats van Stefanus te 
stenigen? Wij huilen bij de steniging van Stefanus, maar zijn tegelijkertijd gedwongen 

om ons te verheugen over wat Israëls falen heeft opgeleverd.  
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 Wij moeten ons verheugen, want: “Als dan hun val voor de wereld rijkdom 

betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer 

hun volheid!” (Romeinen 11:12). 

 Israël zal op een dag gered worden (Romeinen 11:26-27), maar nu is zij verblind 
en niets kan dat ongedaan maken. God Zelf deed dit, Hij past Zich niet aan aan de 

omstandigheden. God zag niet de koppigheid van Israël, waarna Hij met de handen in 

het haar een plan B moest bedenken dat de volkeren zou zegenen met een nooit eerder 

gehoord evangelie van genade en vrede. Lees: “God geeft hen een geest van 
bedwelming.” 

 God verblindde Israël net zo zeker als Paulus de Joodse tovenaar verblindde. De 

tovenaar verblindde zichzelf niet; Israël bedwelmt zichzelf niet. Sommige mensen willen 

dat graag geloven zodat ze haar de schuld zouden kunnen geven. Het is zo makkelijk om 
jezelf eigengerechtig te voelen. Paulus speelt hierop in, dus hij vertelt de Romeinen in 

deze zelfde context, hoofdstuk 11, verzen 25-26: 

 
 Want ik wil niet dat u onwetend bent, broeders, van dit geheim, opdat u niet 
 eigenwijs zult zijn, dat een verharding, ten dele, over Israël is gekomen, totdat de 

 volheid van de volkeren zal binnengaan. En zo zal heel Israël gered worden,  zoals 

 het is geschreven. 

- Concordant Literal New Testament 

zie ook www.schriftwoord.nl 

  

The Message geeft dit heel goed weer: 
 

 Ik wil dit alles zo duidelijk mogelijk op tafel leggen, vrienden. Dit is ingewikkeld. 

 Het zou makkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden wat er hier aan de 
 hand is en hooghartig aangenomen kunnen worden dat jullie koninklijk zijn en zij 

 slechts uitschot, voor altijd in de goot. Maar zo is het helemaal niet. Deze 

 hardheid van de kant van insider Israël naar God toe is tijdelijk. De bedoeling 
 ervan is om opening van zaken te geven aan alle outsiders, zodat we uiteindelijk 

 eindigen met  een full house. Voordat het allemaal voorbij is zal er een volledig 

 Israël zijn. 

- Romeinen 11:25-26 
  

 Wat denk jij dan? Eeuwenlang was Israël Gods troeteldier en jij, een heiden, was 

niets. Je hoorde over de gebeurtenissen in Jeruzalem en sommige mensen zeggen dat 
het koninkrijk nabij is - de duizend jaren van vrede als Jezus Christus op aarde zal 

regeren met een herboren Israël, dat gehoorzame honden af en toe een beloning geeft. 

 Maar terwijl je naar de gebeurtenissen in Israël kijkt, gebeurt er iets vreemds. Het 

ging allemaal geweldig van start in Handelingen, hoofdstuk 2, toen de discipelen met een 

heilig schuim rond de lippen de bovenkamer uitrenden en de bandleider - Petrus - met 
verve sprak in tweeënvijftig talen tegelijk. Op deze dag kwamen er duizenden tot het 

geloof van Jezus Christus en werden gedoopt. Zelfs mensen uit de volkeren werden 

gedoopt, maar alleen gezegend in relatie met hun onderdanigheid aan Israël. 

 Dan vinden er verontrustende ontwikkelingen plaats. Het Sanhedrin laat Petrus, 
Jacobus en Johannes in de tempel komen om uitleg van zaken te geven. Dat doen ze en 

ze worden gegeseld. Dat is een slecht teken. Deze mannen - Petrus, Jacobus en 

Johannes - zijn voorbestemd om de leiders van het koninkrijk te worden en Israël zou als 

volk herboren moeten worden. Deze oude profetie lijkt nu twijfelachtig. 
 Vervolgens wordt Stefanus gestenigd; Jacobus (de broer van de Heer) wordt met 

het zwaard gedood; de gelovigen worden verstrooid door een verschrikkelijke vervolging 

(gepleegd door niemand minder dan onze goeie, ouwe Saulus) en laten we zeggen dat 

dit er voor jou niet uitziet als de duizend jaren van vrede. 

 En dan hoor je van deze schurkleraar dat je gezegend zult worden met hemelse 
zegeningen (geen aardse, zoals Israël) en dat God je aanvaard zoals je bent - zonder 

rituelen en ceremonies als doop en besnijdenis.  

 Je hoeft niet naar de tempel; je hoeft geen aalmoezen te geven; je hoeft jezelf 

niet te vernederen; je hoeft zelfs Petrus niet naar je huis te laten komen om je nog snel 
even te dopen nadat de geest neerdaalt.  
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 Je bent veeleer gerechtvaardigd door geloof alleen (dat kan gewoon in de privacy 

van je eigen huis gebeuren) en nu heb je vrede met God door wat Jezus gedaan heeft 

aan het kruis, niet door wat jij wel of niet zou doen voor Hem. 

 En dan ontdek je (hoewel veel later) dat je niet alleen maar hoog over Israël heen  
springt in de kwestie van onverdiende zegeningen, maar dat je meegenomen wordt naar 

de hemel om te zitten tussen hemelse wezens, ver boven de plaats waar Israël wordt 

geacht een koninkrijk te besturen met Jezus Christus als Hogepriester. 

 Anders zou je toch maar gedacht hebben dat het gedaan was met dat arme 
Israël; dat jij haar plaats hebt ingenomen en dat God jou zeker veel hoger heeft zitten 

dan die ongehoorzame Joden. 

 Het is juist deze houding die Paulus bestrijdt in Romeinen, hoofdstuk 11. Voor 

iemand uit de volkeren - een heiden - zou het heel makkelijk zijn om de nieuwe 
ontwikkeling verkeerd te interpreteren (Joden en heidenen gelijk) omdat niemand, 

behalve Paulus, besefte dat er een nieuw tijdperk - een pauze in Gods plan voor Israël - 

was aangebroken. En dus zei Paulus in Romeinen 11:25 - “Want ik wil niet dat u 

onwetend bent, broeders, van dit geheim.” 

 

 

Verborgen bij God 
 

 Paulus schreef over een volstrekt geheim (“Want ik wil niet dat u onwetend bent 

van dit geheim”) verborgen in de raad van God sinds de grondlegging van de wereld. 
 Niemand had ooit kunnen dromen dat het koninkrijk dat God aan Israël beloofde 

(de wereld regeren) door Israël verworpen zou worden en tijdelijk aan de kant gezet zou 

worden, laat staan dat haar verwerping de weg vrij zou maken voor onpeilbare 

hoeveelheden genade die zouden worden uitgegoten over - nota bene - heidenen. 
 

 Door openbaring is het geheim aan mij bekendgemaakt... in geest zullen de 

 volkeren gezamenlijk lotdeelgenieters zijn en een gezamenlijk lichaam en 

 gezamenlijk deelnemers aan de belofte in Christus Jezus, door het evangelie 
 waarvan ik de verspreider ben geworden, dat mij gegeven is naar de werking van 

 Zijn kracht. 

- Efeziërs 3:3-7, Concordant Literal New Testament, 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  
 De verharding over Israël is tijdelijk. Het doel van God was om een tijdperk van 

genade in te luiden dat niemand had voorzien. Het was een geheim dat alleen aan Paulus 

werd geopenbaard. Zelfs Petrus wist er niets vanaf; Paulus moest het hem vertellen. 

Paulus moest het aan iedereen vertellen. 
 Wij leven nog steeds in dat tijdperk. Het heet “het tijdperk van de volkeren” of “de 

tijden der heidenen.” Wat zou er van ons geworden zijn als dit niet was gebeurd? Denk 

daar eens over na voordat je Israël vervloekt vanwege haar stommiteit. Als Israël niet zo 

stom was geweest dan zou jij geen lid zijn van het lichaam van Christus. Als Israël niet 

door God verhard was, dan zou jij nooit de genade van God hebben gekend. Je zou nog 
altijd zonder Christus zijn, vervreemd van het burgerschap van Israël en 

vreemdeling wat betreft de verbonden van de belofte, je had geen hoop en was zonder 

God in de wereld (Efeziërs 2:11-12). 

 Buiten dit tijdperk van Israëls blindheid ben je niemand; je zou misschien niet 
eens geboren zijn. Nou? Als Israël haar Messias zou hebben aanvaard in Handelingen, 

hoofdstuk 2, dan zou het koninkrijk gekomen zijn; leeuwen hadden naast lammetjes 

gelegen en iedereen zou nu ondertussen aan het genieten zijn van de luxe van een 

nieuwe aarde. Waarom zou God jou nodig hebben gehad? Maar God heeft je nodig. Hij 
verlangt naar jou en Hij voorzag jou rijkelijk van genade door Israël een geest van 

bedwelming te geven. Dus vervloek Israël niet. Bedank God eerder voor haar. 
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“Geestelijk Israël”: Een grote fout 
 

 Denken dat God klaar is met Israël is een grote fout. Ondanks het duidelijke 

getuigenis van Paulus hier in Romeinen 11, dat de verharding van Israël tijdelijk is, 
houden sommigen vol dat hij permanent is. Hoe zit het dan met de honderden profetieën 

in het Oude Testament die over een letterlijk volk gaan en haar letterlijke koninkrijk? 

Vergeet die profetieën, Israël was te koppig, dus God haalde Zijn schouders op en gaf 

het op, zeggen zij. 

 Ah - maar Gods beloften blijven koppig bestaan. De enige manier waarop de God-
is-voorgoed-klaar-met-Israël-groep haar gezicht kan redden (en de implicatie dat God 

liegt kan omzeilen) is door te zeggen dat, ja, God zal Zijn beloften aan Israël vervullen, 

maar niet letterlijk. Hij zal ze “geestelijk” vervullen (Ik denk dat ze “metaforisch” 

bedoelen) in een heel ander volk, namelijk heidenen. En zo worden de volkeren het 
“geestelijke Israël” en krijgt God op één of andere wijze toch nog de eer voor het 

letterlijk vervullen van Zijn beloften aan de letterlijke nakomelingen van Abraham. 

 Een dergelijke denkwijze is niet alleen verdraaid - maar ook onjuist. Hoeveel meer 

Godverheerlijkend en eenvoudiger om Paulus’ duidelijke getuigenis in Romeinen, 
hoofdstuk 11 te geloven; namelijk dat God Israël tijdelijk aan de kant heeft gezet om 

ruimte te maken voor een nieuwe administratie (“de administratie van de genade van 

God” - Efeziërs 3:2) en dat Hij Zijn verbondsvolk zal reactiveren zodra deze geheime 

administratie ten einde is. 

 Ik wil de God-is-voorgoed-klaar-met-Israël-groep niet kleineren, maar Paulus zelf 
noemt hen onwetend: “Ik wil niet dat u onwetend bent van dit geheim.” 

 En daarom ben ik er niet vies van om hen onwetend te noemen. 

 Iedereen die óf onwetend is van het geheim van Israëls tijdelijke blindheid, óf die 

ontkent (de blindheid die de weg vrij maakte voor een nieuwe, niet voorzegde 
administratie) pleegt de misdaad waarvoor Paulus nu juist waarschuwde. Paulus zegt: 

“Trek geen verkeerde conclusies over wat er gaande is en neem niet arrogant aan dat 

jullie koninklijk zijn en zij slechts uitschot, voorgoed in de goot” (Romeinen 11:25-26). 

Dit definieert Paulus als “eigenwijs zijn.” 
 

 

Een andere modieuze fout 
 

 Een andere modieuze fout, ook gebaseerd op de onwetendheid van Paulus’ 

geheime administratie, is het “Preterisme.” Preterisme beweert dat, omdat Johannes de 
Doper en Jezus Christus zeiden dat het koninkrijk “komende” was en “nabij” en omdat 

Jezus profeteerde over de eindtijd en toen zei: “Deze generatie zal zeker nog niet 

verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren” (Mattheüs 24:34), het koninkrijk 

daarom al gekomen moet zijn. Preteristen geloven dat de verwoesting van Jeruzalem in 
70nChr. door de legers van Titus de vervulling was van alle geprofeteerde oordelen over 

Israël en de wereld, zoals beschreven in het boek Openbaring. Met andere woorden: het 

boek Openbaring is geschiedenis. Niets ervan is toekomst. Het is allemaal al gebeurd 

zeggen zij. 
 Volgens Preteristen is het duizendjarig koninkrijk al gekomen en voorbij; de aarde 

is al overdekt met de kennis van de heerlijkheid van God, zoals de wateren de zee 

bedekken; en leeuwen hebben al naast lammetjes gelegen. (Had ik dat maar kunnen 

zien. Meestal eten leeuwen lammetjes op en daar heb ik schoon genoeg van.) 

 Maar, er is meer. 
 Zij geloven dat Satan al voor 1000 jaar gebonden is geweest (wat Openbaring 

voorzegt), tussen 70nChr. en 1070, toen Jezus Christus de rol van Hogepriester vervulde 

in een koninkrijk dat zijn hoofdkwartier in Jeruzalem had. 

 Dit niet alleen, maar, als deze moderne Preteristen gelijk zouden hebben, dan zijn 
wij nu op de Nieuwe Aarde, voorzegd in Openbaring, hoofdstuk 21 en dan zijn we daar 

dus al sinds het jaar 1070.  Op de Nieuwe Aarde “zal de dood er niet meer zijn; ook geen 

rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan” (Openbaring 21:4). Ook zal er geen zee meer zijn (Openbaring 21:1). 
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 Maar niks hoor. Ik hoor nog steeds jammerklachten. Ik heb af en toe nog ergens 

moeite mee. Op een begrafenis onlangs leek het lijk me toch echt behoorlijk dood. Vorige 

zomer liep ik nog langs het strand van de Stille Oceaan en de zee leek in machtig goede 

staat te zijn. 
 We kunnen volstaan met te zeggen dat het aardse koninkrijk nog niet gekomen is. 

Als Christus terugkeert naar de aarde zullen Gods beloften aan Israël letterlijk vervuld 

worden tijdens het Millennium [Duizendjarig Rijk]. 

 
  

 

 

 De gevolgen van onwetendheid van het geheim in Romeinen, hoofdstuk 11, zijn 
zowel tragisch als dwaas. Het koninkrijk was nabij, maar werd uitgesteld. De generatie 

van de Heer had getuige kunnen zijn van de komende oordelen en zegeningen van het 

Millennium, maar die generatie verwierp het getuigenis van de geest (bekering was één 

van Jezus’ voorwaarden) en dwaalde af in een geestelijke wildernis, waaruit haar 

nakomelingen nog niet tevoorschijn zijn gekomen. (Nabije-maar-uitgestelde beloften zijn 
Israël al eerder overkomen, zoals we spoedig zullen zien. Uitgestelde beloften zijn echter 

op geen enkele wijze ingetrokken beloften.) 

 In het licht van alle “het koninkrijk is nabij” Schriftgedeelten kunnen zij die zich 

inspannen om de Schrift te geloven één van twee dingen doen: zij kunnen geloven dat 
het koninkrijk gekomen is - in dat geval moeten ze elke letterlijke belofte en profetie van 

God “vergeestelijken” en voor dwaas doorgaan - of ze kunnen het geheim waarover 

Paulus sprak in Romeinen 11:25 beseffen; wat inhoudt dat God de Joden tijdelijk verblind 

heeft om de weg vrij te maken voor een onvoorzegde administratie van genade en God 
zal met Israël verdergaan zodra “de volheid van de heidenen binnengaat” (Romeinen 

11:25). 

  

 

Dat was toen, dit is nu 
  
 Veel hedendaagse Christenen zien het boek Handelingen als een formule voor 

gemeentestichting. Ze zoeken hoofdstuk 2 op en de Pinksterdag en beginnen een 

pleidooi voor doop en bekering. Vervolgens proberen sommigen van hen in andere talen 

te spreken. Anderen gaan zelfs zover dat ze al hun bezittingen verkopen en alles 
gemeenschappelijk hebben zoals de eerste discipelen deden. En voor dat je het weet 

maken ze pelgrimsreizen naar het Heilige Land. 

 Deze Handelingen-als-een-hedendaags-model-brigade leeft voor wonderen van 

het Handelingentype en doet enorm haar best om ze tot uiting te brengen. Als er geen 
wonderen gebeuren dan komen deze mensen in de verleiding om te doen alsof. Veel 

mensen worden wonderbaarlijke genezingen “aangepraat” met als enig resultaat dat ze 

de volgende morgen wakker worden met dezelfde hoofdpijn. 

 Ik ken een man (laten we hem Fred noemen) die bij een begrafenis probeerde om 

de overledene op te wekken. (Zoiets kun je niet verzinnen hoor, mensen.) Heel gênant 
dat Freds commando: “Sta op! Ik zeg, sta op!” op verzoek mislukte - ondanks Freds 

klemtoon en uitroepteken. Het lijk, zo bleek, was slimmer dan Fred. Zelfs het lijk besefte 

dat Handelingen verleden tijd was en weigerde daarom mee te werken. Fred gaf zichzelf 

de schuld en schreef de mislukking toe aan “een gebrek aan geloof.” Het was eerder een 
gebrek aan intelligentie: Fred had geen besef van Gods timing. God verricht nog af en 

toe wonderen, maar Hij verricht geen wonderen meer als mensen massaal bij elkaar 

komen en zeker niet wanneer zij Hem daartoe gebieden. 

 De Heilige Geest heeft geen horloge. En dus kan men geen “Heilige Geest 
opwekkingsdienst” vaststellen op 19.00 uur zonder leugen en bedrog uit te nodigen. 

Gods geest werkt onafhankelijk van menselijk tijdsbestek. Commando’s van het 

Handelingentype mislukken omdat de administratie van Handelingen is vervangen door 

een betere; Handelingen loopt uit de pas met Gods tijdsbestek. Sommigen willen de 
geest van Handelingen echter zo graag kopiëren dat zij een beroep doen op het vlees.  
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 Luide, ritmische prediking (met goedgeplaatste klemtonen en uitroeptekens) mag 

de massa opzwepen, maar God sprak nooit op die manier. In de bovenkamer bij het 

echte Pinksterfeest stond geen enkele van de discipelen heen en weer te wiegen en te 

zingen. Geen enkele discipel blafte, schreeuwde of viel flauw. 
 Tijdens het echte Pinkstertijdperk was de schaduw van Petrus al voldoende om 

mensen te genezen (Handelingen 5:15). De discipel liep langs een kampement met 

zieken op een zonnige dag, hoorde commotie en moest omkijken om te zien wat er 

gebeurd was. Echte Pinksterkracht stroomde toen uit hun poriën, er hoefde eigenlijk niet 
eens iets voor gedaan te worden. Dergelijke genezing hoefde niet bewerkt, bezweten en 

toegeschreeuwd te worden. Niemand hoefde zijn ogen dicht te knijpen en de hemel in te 

kreunen. Als er tegenwoordig zogenaamd wonderen gebeuren als gevolg van een 

dergelijk gekronkel, dan zijn die manifestaties vals. 
 Ja, Paulus deed wonderen aan het begin van zijn loopbaan, maar zijn bediening 

ging “van heerlijkheid naar heerlijkheid” (2Korinthiërs 3:18). Hij speende gelovigen van 

afhankelijkheid van wonderen naar zuiver geloof. Daarom liet Paulus later, ondanks zijn 

eerder gedane wonderen, Trophimus ziek achter in Milete (2Timotheüs 4:20) en raadde 

hij Timotheüs aan om wijn te drinken voor zijn maag en “veelvuldige kwalen” 
(1Timotheüs 5:23). Waarom genas de man, wiens zakdoeken al voldoende waren om 

ziekten te verbannen (Handelingen 19:12), niet op wonderbaarlijke wijze de simpele 

kwalen van zijn beste vriend? Verderop in de loopbaan van Paulus was de nieuwe 

administratie van geloof, genade en geestelijke zegeningen eindelijk gekomen. Paulus 
schreef in Efeziërs 1:3 - “Gezegend zij  de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 

Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen te midden van de hemelingen in 

Christus.” 

 Wij willen allemaal geestelijke zegeningen. Wij willen allemaal de kracht van God 
tot uiting brengen. Als je naar Christelijke televisie kijkt (liever niet) heb je waarschijnlijk 

het verkeerde idee van hoe Gods geest en kracht worden geopenbaard. Je bent 

misschien gaan geloven dat de kracht van God te maken heeft met je goed voelen, in je 

handen klappen, je armen opheffen in lofprijzing en overwinning of goddelijk verlost 
worden van je migraine. Deze dingen kunnen gebeuren in het kielzog van goddelijke 

activiteit, maar goddelijke activiteit heeft hogere doelen in gedachte. Zoals Paulus 

schreef aan de Kolossenzen: 

 
 Daarom houden wij niet op voor u te bidden en te vragen dat u... mag 
 opgroeien in het besef van God; bekleed met alle kracht naar de macht van Zijn 

 heerlijkheid, voor alle volharding en geduld, met blijdschap; tegelijkertijd de 

 Vader dankend, Die u bevoegd maakt voor een aandeel in het lot van de 
 heiligen, in licht. 

- Kolossenzen 1:9-12, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  

 Wat een uitspraak: “Bekleed met alle kracht.” Het doet je denken dat de volgende 

zin zal zijn: “Zodat je op het water zult lopen.” Of: “Zodat je de doden zult opwekken.” 
Of: “Zodat je zo gelukkig zult zijn dat je nooit meer een slechte dag zult hebben.” 

 Maar nee. Paulus wil dat de heiligen bekleed worden met alle kracht van God voor 

“volharding en geduld, met blijdschap.” De kracht van God is nodig om iemand niet 

alleen geduldig te laten lijden, maar met innerlijke blijdschap, wetende dat juist deze 
volharding hem of haar “bevoegd maakt voor een aandeel in het lot van de heiligen, in 

licht.” Hier is het verbijsterende deel van vers 12: Tegelijkertijd de Vader ervoor 

dankend. Je moet een geestelijke reus zijn om deze beproevingen niet alleen maar met 

geduld en blijdschap te doorstaan, maar er ook God nog voor te danken. Ben jij zo 

iemand? Gefeliciteerd dan: Jij bezit alle kracht van God - maar je zult nooit worden 
goedgekeurd voor Christelijke televisie. 

 Iemand schreef mij eens en vroeg: “Waarom spreekt God niet tot mij? Ik bid dat 

ik Hem mag zien of horen, maar het gebeurt niet. Is er iets mis met mij?” Ik 

antwoordde: 
  

http://www.schriftwoord.nl/
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 Er is niets mis met jou. Misschien focus je teveel op de verkeerde Bijbelgedeelten. Als je 
 het Oude Testament leest, of de vier verslagen van het evangelie - of misschien zelfs het 

 boek Handelingen - zou je misschien de indruk kunnen krijgen dat God Zich tegenwoordig 

 bezig houdt met uiterlijke, duidelijke  uitingen van Zijn geest, zoals een verstaanbare 
 stem of een staf die verandert  in een slang. God heeft dat ooit gedaan (bij de bevrijding 

 van Israël uit Egypte,  bijvoorbeeld), maar dat is niet Zijn huidige werkwijze. Jezus zei 

 tegen Thomas: “Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven.” Onze Heer 

 introduceerde hier een nieuw tijdperk van geestelijke manifestatie: GELOOF. 
 

 Niets doet God meer plezier dan geloof en niets bemoedigt geloof meer dan dingen niet 

 kunnen zien. Tenslotte is dat wat geloof is: dingen niet kunnen zien (Hebreeën 11:1). God 
 spreekt vandaag tot jou door stille openbaringen van Zijn kracht, zoals liefde, 

 blijdschap, vrede en geduld: alle gaven van de geest. Hij spreekt ook door Zijn Woord. Ben 

 je bezorgd dat God je negeert of niet van je houdt? Lees Romeinen, hoofdstukken 5-8 en 

 bel me morgenochtend. 

 

 

 De administratie van Handelingen is niet alleen achterhaald, maar ook een recept 
voor mislukking. Waarom? De administratie van Handelingen mislukte zelf. Hij begon in 

heerlijkheid en eindigde met de dood van Jacobus, de verbanning van Petrus, de 

hongersnood van Jeruzalem en de verstrooiing van de Joden. (De voorgangers van 

vandaag zouden dankbaar moeten zijn dat hun modellen niet “werken,” anders zouden 
ze allemaal worden gedood, verbannen, uitgehongerd en verstrooid.) De zogenaamde 

Handelingenadministratie was gedoemd te falen. Waarom? Het was een zoveelste 

demonstratie van Israëls koppigheid. 

 Blijkbaar is koppigheid moeilijk uit te roeien. 

 
 

 

 

9. “PAULUS” BETEKENT “PAUZE” 
 
 “Paulus” is afgeleid van de Griekse wortel pau, dat “een pauze” betekent. Paulus’ 

nieuwe naam is dus volmaakt. Bij de roeping van Paulus begint God bij Israël op de 
“pauzeknop” te drukken. Die knop wordt uitgebreid behandeld in Romeinen 11:8 - “God 

geeft hen een geest van bedwelming, ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op 

de dag van heden.” Precies wat er gebeurde bij die arme Dr. Weetal. 

 Voordat we te zeer bedroefd raken over de goede doctor, moeten we ons 
verheugen over het geluk van de volkeren in de persoon van Sergius Paulus, die een 

gelovige werd, vol enthousiasme over Paulus’ getuigenis over de Meester. 

 Stel jezelf een boekenkast voor met alle Bijbelboeken op een rij. De uiteinden van 

deze boekenkast zijn elastisch. Haal de Bijbelboeken van Paulus er tussenuit - van 
Romeinen tot Filémon - en je hebt één doorlopende openbaring aan Israël. 

 De brieven van Paulus dwarsbomen de voortgang en evenredigheid van goddelijke 

openbaring aan Israël - totdat men leert hen te scheiden van de rest van de Schrift. 

 Neem Paulus’ brieven weg, zijn dertien boeken, en het boek Handelingen klikt 

vast aan het boek Hebreeën en de Bijbel is weer helemaal Joods. Handelingen laat ons 
het koninkrijk zien, verkondigd door de mond van Petrus, maar de deur gesloten naar 

Israël in hoofdstuk 28. Dan verschijnt het boek Hebreeën op het toneel, dat de gelovige 

Israëlieten vertelt geduldig te wachten op de belofte. Hebreeën beschrijft voor de 

Israëlieten hun helden van het geloof (vooral in hoofdstuk 11), die stierven “zonder de 
beloften te hebben ontvangen.” Paulus schreef Romeinen, hoofdstukken 9-11 om aan de 

volkeren uit te leggen wat er met de Joden was gebeurd. Hebreeën werd geschreven aan 

de Joden om aan de Joden uit te leggen wat er met de Joden was gebeurd.  
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 Heb medelijden met hen, echt: Zij hadden hun koninkrijk voor de deur zien staan 

en toen - wham! - werd het kleed onder hun voeten vandaan getrokken. Lees het boek 

Hebreeën en je zult zien wat ik bedoel. 

 En dan komt het boek van Jacobus, dat verstrooide Israëlieten vertelt hoe ze zich 
moeten gedragen, en de boeken van Petrus, geschreven aan Israël, die haar bemoedigen 

om te volharden in haar lijden, en de boeken van Johannes, die Jezus Christus 

beschrijven als een Bemiddelaar tussen de Vader en Zijn kinderen. Net als het boek 

Hebreeën, het is één en al smeekbede - helemaal - aan een volk in afwachting. Judas is 
een voorspel op apocalyptisch oordeel, met als centraal thema de komst van de Heer in 

oordeel over de oneerbiedigen. En dan hebben we natuurlijk nog het boek Openbaring, 

dat eindelijk het langverwachte, aardse, duizendjarige koninkrijk tot politieke 

werkelijkheid brengt, zij het niet los van de zwaarste beproevingen. 
 Paulus past hier niet tussen, helemaal nergens. Theologen vechten en 

argumenteren al eeuwen over hoe Paulus en Jacobus verzoend zouden kunnen worden. 

Paulus zegt dat we gered zijn door geloof, zonder werken (Efeziërs 2:8-9); Jacobus zegt 

dat geloof dood is zonder werken (Jacobus 2:20). Er zijn ontelbare, taalkundige, 

acrobatische toeren uitgehaald om deze ongelijksoortige verslagen overeen te laten 
stemmen. Het heeft geen enkel nut. Alle inspanningen zijn betwistbaar. De verslagen 

kunnen niet overeenstemmen. Ze zijn met opzet verschillend. Paulus’ evangelie is dat 

van de Onbesnijdenis en dat van Jacobus van de Besnijdenis. Paulus is een rond gat; 

Jacobus is een vierkant paaltje. Iedereen die dat wil samenvoegen lijkt belachelijk en 
heeft al gauw pijnstillers nodig. 

 De aanwezigheid van het lichaam van Christus in de wereld is wat de rest van de 

Bijbelboeken (Hebreeën tot en met Openbaring) ervan weerhoudt hun weg te vervolgen. 

Nogmaals, Paulus is de Grote Pauze. Wat maakt daar een einde aan? De wegrukking van 
het lichaam van Christus (over het algemeen bekend als de “opname”; daar zal ik straks 

nog wat meer over zeggen), die Gods geheime administratie onder de volkeren voltooit. 

Paulus zegt het heel duidelijk in Romeinen 11:25 -  “Een gedeeltelijke verharding is over 

Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat.” 
 Het enige dat Israël weerhoudt van een hervatting van haar roeping en de 

uiteindelijke voltooiing daarvan, zijn - wij. 

 De wegrukking van het lichaam van Christus zal plaatsvinden als God Zijn vinger 

verwijdert van deze 2000 jaar oude pauzeknop, ook bekend als “het evangelie van de 

genade van God” (Handelingen 20:24) en verdergaat met Israël. 
 Ik hoor een bekende tegenwerping hier: “God zou het koninkrijk nooit zo dichtbij 

laten komen en dan het kleed onder hen wegtrekken. God speelt geen tijdspelletjes.” 

 O, nee? 

 

 

Het is Israël al eerder overkomen 
 

 Terug in de dagen van Mozes bevond Israël zich bij de deur van het Beloofde 

Land. Weet je nog wel? Zij kampeerden bij de grens met Kanaän en lonkten verleidelijk 

naar datgene waar zij spoedig hun intrek zouden nemen. Ze stuurden spionnen het land 
in - Jozua en Caleb - die terugkwamen om te getuigen: “De oorspronkelijke bewoners 

zijn reusachtig en ze stinken, maar God zal hen ter wille van ons overwinnen.” 

 Het resultaat? Israël ging dwarsliggen. Vanwege ongeloof weigerden de 

Israëlieten naar binnen te gaan. En wat deed God? Hij liet hen 40 jaar lang ronddolen in 
de wildernis. 

 Het Beloofde Land (een voorafschaduwing van het koninkrijk) was dichtbij 

geweest in de woestijn. Israël stond aan de deur - 10 km er vandaan, slechts één middag 

wandelen - en toch dwaalden ze 40 jaar lang door de wildernis, totdat de ongelovige 
lafaards gestorven waren en een nieuwe generatie het stokje overnam. 

 Denk je dat het toeval is dat het tijdsbestek in het boek Handelingen - vanaf 

hoofdstuk 1, toen Israël aan de deur van het koninkrijk stond, tot hoofdstuk 28, toen 

Paulus de deur in hun gezicht dichtsmeet (vers 28) - ongeveer 40 jaar beslaat? 
 Zei je nu dat God niet aan tijdspelletjes doet? 
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Het is lastig wat God met tijd doet 
 

 In Lucas, hoofdstuk 4, beginnend bij vers 17, liep Jezus de synagoge in en stond 

op om voor te lezen: 
 

 En Hem werd de rol van de profeet Jesaja overhandigd en de rol openend, vond 

 Hij de plaats waar het geschreven stond: 

 “De geest van de Heer is op Mij,  
 daarom zalft Hij Mij om het evangelie te brengen aan de armen. 

 Hij heeft Mij opgedragen om het gebroken hart te genezen,  

 loslating te verkondigen aan gevangenen, 
 en aan blinden het zicht te geven; 

 om onderdrukten hun vrijheid te geven,  

 om uit te roepen het aangename jaar van de Heer...” 
 En de boekrol oprollend, geeft Hij hem terug aan de dienaar en gaat Hij zitten. 

 

- Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

  

  

 Waarom stopte Jezus midden in een zin? Ten eerste, ja, Hij stopte inderdaad in 
het midden van een zin. Hij pauzeerde en gaf toen de boekrol terug aan de dienaar en 

ging zitten. Hij las uit Jesaja 61, vers 1 en 2. Waarom ging Hij niet gewoon verder met 

de zin, met de rest van vers 2? Maar Hij deed het niet. Jezus stopte in het midden van 

een zin, God nog an toe. 
 Waarom ging Hij niet verder? Hij kon niet verder gaan. De daaropvolgende 

woorden verwijzen naar het einde van dit huidige “tijdperk van de volkeren” en de grote 

oordelen van het boek Openbaring die Israël, eindelijk, zullen binnenleiden in het 

duizendjarig koninkrijk. Als onze Heer verder gelezen had in Jesaja 61, vers 1 en 2 (Hij 
las vers 1 helemaal, maar gaf de boekrol terug en ging zitten in het midden van vers 2), 

dan was de volgende zin geweest: “en de dag van wraak van onze God.” 

 Dit deel van de profetie moest nog niet in vervulling gaan - niet in die tijd. 

 Nadat Hij was gaan zitten zei Jezus tegen de aanwezigen: “Vandaag werd dit 

Schriftgedeelte in jullie oren vervuld.” Dit was waar tot zover Hij had gelezen. Hij bracht 
het evangelie aan de armen; Hij genas het gebroken hart; Hij verkondigde loslating aan 

gevangenen; Hij verkondigde het aangename jaar van de Heer. Maar Hij had niet kunnen 

zeggen: “Vandaag werd dit Schriftgedeelte vervuld,” als Hij doorgegaan was met lezen. 

Want alleen Hij wist hoe ver weg de vervulling van de volgende zin was: “en de dag van 
wraak van onze God.” 

 Dit is wat ik je wil laten zien. In de King James Version en in de meeste andere 

[Engelse] vertalingen staat er slechts een komma tussen de twee zinnen. Er daar ging 

Jezus zitten. Hij ging zitten tussen de zinnen: 
 “Om uit te roepen het aangename jaar van de Heer,” 

en 

 “en de dag van wraak van onze God.” 

 Onze Heer stopte met lezen en ging zitten bij een komma, God nog an toe. 

 Het tweede deel van deze zin moet nog gebeuren. Op dit moment zijn er meer 
dan 2000 jaar verlopen, waarvoor deze simpele komma dienst doet. Bijvoorbeeld: 

  

Om uit te roepen het aangename jaar 
 van de Heer [voeg 2000 jaar toe] 

en de dag van wraak van onze God. 
 

  

  
 

 

http://www.schriftwoord.nl/
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 Wat een verbazingwekkende komma, zeg. Wat een verbazingwekkende plaats 

voor onze Heer om de boekrol op te rollen en te stoppen met lezen. Wat een door God 

gegeven vooruitziende blik had Jezus van een onvoorzegd, geheim, toekomstig tijdperk. 

 Nu begrijp je de betekenis van het antwoord van onze Heer aan de discipelen toen 
zij, op de Olijfberg - luttele seconden voordat Hij opstond uit hun midden om Zijn 

hemelse heerlijkheid aan te nemen en voorbereidingen te treffen voor de roeping van 

Saulus - aan Hem vroegen: “Herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?” 

(Handelingen 1:6). 
 Wie kan hen die vraag kwalijk nemen? Het onderwerp van hun diepste hoop en 

verlangens was het binnengaan in die gezegende, duizendjarige belevenis. Wat was Zijn 

antwoord? 

 En Hij zei tot hen: “Het is niet jullie zaak de tijden of gelegenheden te weten, 
waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft” (Handelingen 1:7). 

Ik hou van The Message vertaling hier: “Jullie krijgen die tijd niet te weten. Timing is 

Vaders zaak” (Handelingen 1:7). 

 En zo is dat. Terug naar Johannes 3:12. Weet je het nog? (Niet dat ik je dat ooit 

zou laten vergeten.) “Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u dan 
geloven als Ik u hemelse dingen vertel?”(Johannes 3:12). 

 De hemelse dingen behoorden niet aan Israël toe, maar aan de volkeren. Toen Hij 

Jesaja las wist Jezus Christus dat Israël Hem zou verwerpen. Jezus wist dat er een 

ongekend, geheim tijdperk gezeten was aan de vooravond van de tijd. De discipelen 
verlangden ernaar om de tijden te kennen, maar hoe zou Hij het hen kunnen vertellen? 

Hoe zou Jezus hen kunnen vertellen dat hun geliefde koninkrijk voor onbepaalde tijd zou 

worden uitgesteld, terwijl God (“Timing is Vaders zaak” - Handelingen 1:7) iets nieuws 

deed, dat zij zich in hun wildste dromen niet hadden kunnen voorstellen? Jezus hield hun 
in onwetendheid. Waarom? 

 God had een enthousiast getuigenis nodig op de Pinksterdag. Israël moest door de 

ervaring en gebeurtenissen heen van nogmaals Hem verwerpen. Het moest gebeuren, 

niet slechts als een getuigenis tegen haar, maar als een middel om haar in de toekomst 
te vernederen, zodat zij uiteindelijk haar roeping en plaats, als instrument van zegening 

in plaats van jaloezie, zou kunnen vervullen. 

 Als Jezus hen verteld had over de komende, nationale mislukking, die de weg vrij 

zou maken voor niet-Joden om hen te overstijgen in ongekende heerlijkheid, dan twijfel 

ik of zij uit de bovenkamer zouden zijn gerend, roepende dat de dagen van herstel, 
waarover de profeet Joël sprak, in aantocht waren. 

 Zij waren in aantocht, maar toen ineens niet meer. In het lot van Israël zou een 

goddelijke pauze komen, wat niemand toen verwacht had. 

 Zijn naam was Paulus. 
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B     Het Koninkrijk op aarde verkondigd door Christus en verworpen. 

E      
S      Mattheüs 

N      Marcus 

IJ   Lucas 

D   Johannes 
E 

N    Het aardse Koninkrijk opnieuw verkondigd door 12 discipelen en verworpen. 

I 

S       Handelingen 
 

       Het aardse Koninkrijk tijdelijk in de wacht gezet.  

 

 

 

 

 
 

De huidige pauze,  

dat wil zeggen Paulus. 

 
GOD ROEPT HET LICHAAM VAN CHRISTUS 

 

Geheim tijdperk onthuld door Paulus - Romeinen 11:25. 

     
    Romeinen  1 Thessalonicenzen 

    1 Korinthiërs  2 Thessalonicenzen 

    2 Korinthiërs     1 Timotheüs 

    Galaten  2 Timotheüs 

    Efeziërs  Titus 
    Filippenzen  Filémon 

    Kolossenzen 

 

 

 

 
 

 

 

B     Het aardse Koninkrijk opnieuw bevestigd. 
R 

I        Hebreeën 

E   Jacobus 

V   1 en 2 Petrus 

E   1, 2 en 3 Johannes 
N   Judas 

 

       Het aardse Koninkrijk gerealiseerd. 

 
   Openbaring  
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10. EEN RASSENWIJD EVANGELIE 
 

 Het kruis van Jezus Christus werd aan Israël nooit gepresenteerd als goed nieuws. 

In feite was het iets waarvan Israël zich moest bekeren voor redding: 

 
 Laat dan heel het huis van Israël weten dat God Hem én Heer én Christus maakt - 

 deze Jezus Die jullie kruisigen! Dit nu horend werd hun hart doorstoken met 

 berouw. En zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen: “Wat moeten wij doen, 
 mannen, broeders?” Petrus zei tegen hen: “Bekeer je en laat je dopen, ieder van 

 jullie, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van jullie zonden en jullie 

 zullen het geschenk van de Heilige Geest ontvangen.” 

 
- Handelingen 2:36-38, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

 Bekeren van wat? Bekeren van het kruisigen van de Messias. Zo ging het in Israël 

met Pinksteren en zo werkt het nog steeds: 

 “Christus is gekruisigd!” 
 “O, nee!” 

 In het lichaam van Christus is het precies tegenovergesteld. Paulus schrijft in 

Galaten 6:14 - “Maar ik, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van 

Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de 

wereld.” 
 Kun jij je vandaag de dag - of welke dag dan ook - een Israëliet voorstellen die 

opschept over het kruis van Christus? Wanneer het kruis genoemd wordt kijkt een 

Israëliet de andere kant op. 

 Ik zou niets willen afdoen van de dood van Christus, zelfs niet voor Israël. 
Christus was nog altijd de vervulling van het Paaslam (Exodus 12:21-27), dat moest 

sterven. (Toen zij in slavernij waren in Egypte, moest elke Israëlische familie een 

Paaslam slachten om haar huishouding voor de dood te behoeden.) Voor Israël waren de 

dood en opstanding van Christus het bewijs dat Hij de vervulling was van de 
Oudtestamentische versie. Het bewees dat zachtmoedigheid en nederigheid, zelfs tot aan 

de dood, sterker zijn dan fysieke dapperheid. Israël veronderstelde dat zij zich met 

zwaarden en knuppels het koninkrijk binnen zou kunnen wrikken. God gaf besnijdenis en 

het Paaslam om dergelijke gedachten uit hun geest te verdrijven. 
 Israël had de dood van Christus nodig, maar niet het kruis. Het was de wijze 

waarop Christus stierf - en de gevolgen daarvan voor de mensheid - die Paulus verteerde 

en zijn pen aanspoorde. 

 

 
Diepte van het kruis en de nieuwe schepping 
 

 Het kruis van Christus reikte veel dieper in de noden van de mensheid dan slechts 

één, miezerig volk van een nieuw hart voorzien. Elk jaar werd het Paaslam niet 

gemarteld; zijn keel werd doorgesneden - en dat was alles. Maar niet bij Christus aan het 
kruis. De zes uur durende marteling van Jezus Christus raakte een aspect van de 

toestand van de mensheid, die het barmhartig gedode lam niet kon bereiken. Het 

Paaslam laat Israël intact - het kruis veegt alles en iedereen aan de kant. Het kruis van 

Christus zegt: 

  
 Het is gedaan met het hele ras. Zie de diepte van het lijden; zie de zes uren aan 

 de Romeinse paal. Hier wordt de mensheid met wortel en al uitgetrokken; zo diep 

 gaat dit. Vergeet Abraham en David; dit gaat helemaal terug tot op Adam. Zo erg 

 is het. Als deze Man opstaat uit het graf dan is er een nieuwe schepping gekomen 
 in het leven van hen die het geloven. Uiteindelijk zullen allen het geloven. (Zoals 

 Paulus duidelijk maakt in 1Timotheüs 4:10 - “Wij vertrouwen op de levende God, 

 Die de Redder is van alle mensen, speciaal van de gelovigen.”) 
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 Petrus heeft dit nooit onderwezen; hij was geen nieuwe schepping. De nieuwe 

schepping elimineert vleselijke verschillen en Petrus moet een Israëliet zijn in het 

koninkrijk - dat moet gewoon. Jezus vertelde hem dat hij op één van de twaalf tronen 

zou zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen (Mattheüs 19:28). 
 Maar wat zegt Paulus? “Want wie van u in Christus gedoopt is, heeft zich met 

Christus bekleed, in Wie geen Jood of Griek is.” (Galaten 3:27). 

 Petrus leerde dit nooit; dat kon hij niet. Hij moet een Jood zijn in het koninkrijk. 

Petrus was niet en is niet in het lichaam van Christus. 
 Alleen Paulus bespreekt hoe één mens, Adam, de hele mensheid beïnvloedt. Het 

is geen toeval dat alleen Paulus zich beroemt op het kruis. Alleen Christus aan het kruis - 

niet het Lam dat werd geofferd voor Israël - maakt een einde aan de veroordeling van 

Adam. 
 Er is geen andere schrijver die Adam bespreekt. Ze spreken over Abraham, Izaäk, 

Jacob, David, Daniël. Alleen Paulus gaat in onze hele, geestelijke geschiedenis helemaal 

terug tot op de mens met wie het allemaal begon. Alleen door Paulus’ boodschap wordt 

het gehele ras nieuw. De Hebreeuwse Schrift verlangde een nieuwe geboorte voor Israël. 

Als Israël het schoteltje van een theekopje is, dan is Paulus’ onderwijs voor hen als het 
rondje in het midden, net even dieper. 

 Nu snap ik waarom Paulus altijd Mijnheer Absoluut leek voor mij. Waarom ik altijd 

aanvoelde dat hij dieper ging. Want hij ging inderdaad dieper. Ik zag toentertijd niet in 

dat Paulus de enige schrijver was die ons terugbracht naar Adam, die het falen van Adam 
relateerde aan de manier waarop Christus stierf en de oude mens met wortel en al 

uitrukte. 

 Toen ik een kind was, was één van mijn huishoudelijke taken het uittrekken van 

paardenbloemen. Mijn vader zei altijd: “Pak ze bij de wortel.” 
 Het evangelie van de Besnijdenis pakt de mens niet bij de wortel. Het herschept 

eerder de mens. Het neemt het ruwe materiaal van de tegenwoordige schepping en 

modelleert het opnieuw. Dit is wat “wedergeboren” worden betekent. “Wedergeboren” 

stopt Gods geest in Israëlisch vlees, zodat Israël eindelijk Gods geboden kan uitvoeren. 
Wedergeboren worden poetst alleen maar de oude mens op; het hervormt hem. Geen 

wonder dat de andere schrijvers mij altijd voorkwamen als hervormers; ze waren 

hervormers. Hedendaagse, zogenaamde Godsmensen wilden altijd dat ik wedergeboren 

zou worden. Dat sprak me nooit aan. Ik had meer nodig. Mijn wortel was fout. Hervorm 

mij vandaag en binnen een maand ben ik terug om mijn zonden opnieuw te belijden, 
zoals de Katholieke kerk met me deed. Zij trokken mijn zonde nooit met wortel en al uit. 

Hun manier van herstellen was een pleister; tien “Onze Vaders” en tien “Weesgegroetjes” 

en binnen een maand was ik weer terug bij af - als een hamster in een molentje. De 

wortel bleef waar hij zat. (Protestantse kerken zijn niet veel anders. Protestanten zeggen 
dat je elke dag je zonden moet belijden want anders ben je “buiten de gemeenschap” 

met God en dan kan die arme, hulpeloze God jou niet zegenen.) 

 Zo is het ook met Israël. Bij Israël speelt het vlees nog steeds een rol. Jood en 

Griek blijven bestaan. Zoals ik al zei, deze moeten blijven bestaan omdat er twaalf 
tronen zijn in het koninkrijk, die de twaalf stammen van Israël representeren. En de 

troon van Paulus dan? Er zijn geen dertien tronen. Hier prakkiseerde ik over. Arme 

Paulus. Hij was de geweldigste, ijverigste apostel van allemaal. Waar was zijn troon? 

Inmiddels weet ik het: Paulus heeft geen troon op aarde; zijn toekomst is niet 

aardgebonden. Alleen Paulus kondigde de waarheid aan: “Er is geen Jood, noch Griek.” 
Dit was meer dan radicaal. Petrus heeft het nooit helemaal begrepen. Geen Jood zijn? 

Hoe kon dat nou? Maar Paulus veracht zijn nationaliteit, in het boek Filippenzen, en gooit 

hem weg. Dit is óf gevaarlijk en stom - of anders vormt het de kern van de meest 

bevrijdende boodschap die de mensheid ooit bereikte: 
 
 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén 

 voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen 
 gestorven,  opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor 

 de Ene, Die voor hen gestorven en opgewekt is.  
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 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar 

 het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu niet meer zo. Daarom, als iemand in 

 Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan. Zie, alles is 
 nieuw geworden. 

 

- 2Korinthiërs 5:14-17, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  

 Nieuwe schepping neemt de oude mens, duwt hem het graf in met Christus en 
beschouwt hem als dood. Nieuwe schepping neemt ook de aardse Jezus (inclusief Zijn 

rode woorden) [In een zogenaamde “rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt 

gedrukt.] en plaatst Hem achter ons, Jezus vervangend door de verheerlijkte Christus. Wij 

kennen Christus niet langer naar het vlees. Alleen dan kan er worden gezegd: “Er is een 
nieuwe schepping.” 

 “Als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.” 

 Een dergelijke, ingrijpende dood elimineert alle fysieke voordelen. Deze 

boodschap luidt de doodsklok voor Israël; daarom kwam deze boodschap nooit over 
Petrus’ lippen. Bij Israël draait alles om fysiek voordeel. Ja, het vlees moet gerepareerd 

worden; Israël zal een nieuw hart krijgen, waardoor haar huidige vlees moet worden 

hervormd naar het beeld van de Messias. Maar dit is niet de boodschap van Paulus. 

Paulus’ boodschap is: Wij zijn begonnen vanaf nul. “Ik leef niet meer,” zegt hij “maar 

Christus leeft in mij” (Galaten 2:20). 
 Ik leef niet meer? Niemand had ooit zoiets gehoord. Israël hervormt slechts het 

vlees. Het kruis roeit het uit. Dit was het diepste aspect van het kruis, verborgen voor 

Petrus met Pinksteren en voor Israël als geheel. Daarom overstijgen de volkeren - in 

geestelijk opzicht - Israël. Israël worstelt nog altijd met haar zonden, terwijl de volkeren 
de zonde zo ver verwijderd zien, dat ze in het ene moment afgoden aanbidden en in het 

volgende Christus staan te prijzen voor goddelijke voltooiing: 

 
 En u bent voltooid in Hem Die het hoofd is van iedere soevereiniteit en 
 autoriteit, in Wie u ook besneden werd met een  besnijdenis, niet gedaan door 

 handen, in het uittrekken van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van 

 Christus samen met Hem begraven zijnde in de doop. In Wie u ook samen werd 
 opgewekt door het geloof van de werking van God, Die Hem opwekte  tussen de 

 doden uit.  

 
 Ook u, dood zijnde in de overtredingen en van de onbesnedenheid van 

 uw vlees, maakt Hij samen levend, samen met Hem genadevol  handelend met 

 al onze overtredingen, het handschrift uitwissend van de inzettingen  tegen ons, 

 wat vijandig tegen ons was, en het werd weggenomen  uit ons midden, het aan 
 het kruis nagelend, de soevereiniteiten en de autoriteiten in het openbaar 

 tentoonstellend, stelt Hij ze aan de kaak, daarin in stoutmoedigheid over hen 

 triomferend. 
 

- Kolossenzen 2:10-15, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

                                                                                                           

  
 Hoe zou voltooiing zo snel kunnen plaatsvinden? Voor een Jood zou dit jaren 

duren van training en toewijding en festivals... jaren van met je lam naar Jeruzalem 

gaan, jezelf laten dopen, huilen op je gebedskleedje. Maar voor iemand uit de volkeren 

verdwijnt het vleesprobleem met één enkele verklaring door Paulus: 

 
 Zodat wij, vanaf nu, niemand kennen naar het vlees. Zelfs indien wij Christus naar 

 het vlees gekend hebben, dan kennen wij Hem nu niet meer zo. Daarom, indien 

 iemand in Christus is, dan is er een nieuwe schepping: het oude ging voorbij. Zie! 
 Het nieuwe is gekomen. 

- 2Korinthiërs 5:16-17, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
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 Lijken kunnen niet worden hervormd. “Als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij 

allen gestorven” (2Korinthiërs 5:14). En dus zijn de begunstigden van Paulus’ evangelie 

bevrijd van het ooit nog bezorgd hoeven zijn over het vlees of de reparatie daarvan. Hun 
persoonlijkheid is nu gebonden aan die van Christus. Zijn besnijdenis is hun besnijdenis; 

Zijn dood is de hunne; Zijn graf is hun graf; en omdat Hij opstond uit de doden, mogen 

zij zich nu beschouwen als opgewekt met Hem (zie mijn boek “Roken Zonder Zonde,” 

eveneens te vinden op www.hetbestenieuws.nl). 
 Paulus had Christus nooit naar het vlees gekend. Er is geen registratie dat de 

Farizeeër Paulus ooit de aardse Jezus in de ogen heeft gekeken. Dat is een goed ding. 

Daardoor was het makkelijker voor Paulus om de grotere diepte van het kruis te 

beseffen, tot stand gebracht door de Verheerlijkte, Die gezeten is aan de rechterhand 
van God. 

 En toch had Paulus nog bagage. Zoals alle Joden. Dit concept van “Ik ben 

gestorven met Christus” komt niet zo makkelijk binnen bij iemand die zich zijn hele leven 

lang gewijd heeft aan de uitroeiing van het vlees. Hoe kan vlees in één dag verdwenen 

zijn? In één flits van inspiratie? In één openbaring? 
 Joden waren belast met bagage. De volkeren hadden nooit bagage. Daarom 

konden de volkeren makkelijker een boodschap van zuivere genade ontvangen en 

geloven; ze hadden nooit iets anders gehoord. In zekere zin is de diepte en hopeloosheid 

van zonde dan ook een goede voorbereiding op Gods rijkelijk overstromende emmer van 
onverdiende gunst. Je bent zover heen dat je beseft dat niets je kan repareren of 

hervormen. Je enige hoop is een nieuwe schepping, het oude volledig wegvegen. God zij 

dank dat dit door een Ander gedaan is, helemaal zonder jou, omdat je in het diepst van 

je hart weet dat je onbekwaam bent voor die taak. 
 Daarom kon Jezus makkelijker praten met tollenaars, prostituees en caféhouders. 

Zij kenden hun nood. Maar ze waren nog altijd Israëlieten. Ze hadden nog altijd bagage. 

Ze waren nog altijd op zoek naar een Messias Die hen kon helpen waardig te zijn. 

 Waardig? Vergelijk waardigheid eens met het volgende, uit de brief van Paulus 
aan de Romeinen: 

 
 Wij dan werden samen met Hem begraven door de doop in de dood, zodat, zoals 

 Christus werd opgewekt tussen de doden uit door de heerlijkheid van de Vader,  
 ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. 

 

 Want indien wij samen geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn dood, 
 zullen wij desondanks ook van de opstanding zijn, dit wetend, dat onze oude 

 mens samen met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet 

 gedaan zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn, want wie 

 sterft is gerechtvaardigd geworden van de zonde. 
 

- Romeinen 6:4-7, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

  

  
 Zonde was altijd het probleem. Een Israëliet moest in ieder geval proberen om 

niet te zondigen. Voor de zonde gaf God de wet. De wet deed echter niet meer dan de  

paardenbloem nog beter laten uitkomen. God moest de mens eerst de zinloosheid van 

het verfraaien van de buitenkant tonen. Toch heeft Hij Zich eeuwenlang met die 
buitenkant beziggehouden. Hij vaardigde een programma uit (de wet) om te verfraaien 

van buitenaf. Zelfs toen het nieuwe verbond was aangekondigd, zoals ik eerder zei, gaf 

het aan hetzelfde lichaam (het Israël lichaam) een nieuw hart. Er werd nog steeds tegen 

zonde gevochten, maar er werd gevochten met een hogere, innerlijke kracht. 
 Bij Paulus, aan de andere kant, werd er niet langer tegen zonde gevochten. De 

zonde was weggedaan. De oude mens - degene die zondigde - wordt beschouwd als 

gekruisigd met Christus. Het diepste aspect van Christus’ lijden is de dood van de oude 

mens. 
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 Deze waarheid is nog altijd volledig onbekend bij Israël, net als bij de meeste 

hedendaagse Christenen. Wij, niet Israël, zijn “samen geplant geworden in de gelijkenis 

van Zijn dood.”  Alles wat er met Christus is gebeurd, is met ons gebeurd. Het resultaat 

is verbluffend: “Want wie sterft is gerechtvaardigd geworden van de zonde” (Romeinen 
6:7). Rechtvaardiging van zonde gaat zoveel dieper dan vergeving, het enige wat voor 

de Israëlieten beschikbaar was, door de wet. Vergeving zegt: “Je hebt het verkeerd 

gedaan, maar we zullen het door de vingers zien.” Rechtvaardiging zegt: “Je hebt niet 

eens iets verkeerds gedaan. Je hebt het in feite goed gedaan.” 
 Hoe kan dat? Er is maar één manier: God kijkt naar een nieuwe schepping. Hij 

kan de oude schepping niet rechtvaardigen, nooit. God moet iets met de mensheid doen 

dat Hem in staat stelt om er met nieuwe ogen naar te kijken. En dat deed Hij dan ook: 

Hij doodde de oude mensheid - helemaal - samen met Zijn Zoon. In Gods gedachten 
stierf de hele mensheid toen Zijn Zoon stierf. Dus als God nu naar ons kijkt, dan ziet Hij 

Zijn Zoon. 

 Deze waarheid blijft onbekend bij Israël - en zal dat blijven, zelfs in het 

duizendjarig koninkrijk. In het koninkrijk zal Israëls vlees “slechts” hervormd zijn door 

een van buiten naar binnen wonder. Zij zullen geen identiteit hebben met Christus. Israël 
zal de bruid blijven, niet het lichaam. Je denkt dat de bruid dicht bij Christus staat, totdat 

je hoort over een volk dat het lichaam van Christus genoemd wordt. 

 Voor de meeste mensen is het te moeilijk om te geloven. De meeste mensen zijn 

te trots om zichzelf als dood met Christus te beschouwen. Ze willen zichzelf overeind 
houden. O, welk een vreugde van openbaring dat het bij ons niet gaat om het overeind 

houden van het vlees, maar om de historische vernietiging van het vlees op Golgotha, 

een vernietiging die God nu in staat stelt om naar ons te kijken en te zeggen: “Jullie zijn 

volmaakt!” 
 Hoe weinig mensen beseffen dat het kruis het hele universum moet verzoenen 

met God omdat het anders gefaald heeft. We kennen allemaal het strijdgewoel op aarde, 

maar weinigen zijn op de hoogte van de beroering in de hemel. Niet alleen mensen, maar 

ook kwade, hemelse wezens - engelen - hebben het reddende werk van Golgotha nodig. 
En niet alleen maar wezens boven en op de aarde, maar ook onder de aarde: 

 
 Daarom verhoogt God Hem ook bovenmate en geeft Hem genadevol de Naam 

 boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen 
 die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou 

 belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. 

 
- Filippenzen 2:9-11, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl  
  

 Voor Israël was Jezus de vervulling van het oudtestamentische Paaslam. Geen 
wonder dat ze de zweepslagen, het spugen, de naaktheid, de doornenkroon en de zes 

uur durende marteling niet begrepen. Jezus was veel meer dan een offerlam. Het kruis 

was zo diep en zo veelomvattend dat de eerste onthulling daarover - Pinksteren - niet 

anders kon dan erbarmelijk te kort schieten in de uitleg. De volledige openbaring van wat 
het kruis betekende voor het menselijke ras, voor de hemelingen en voor de zonde zelf, 

zou gegeven worden aan de meest onwaardige persoon op aarde - want alleen dan zou 

zichtbaar worden hoe onwaardig het vlees was. Petrus had nooit Romeinen 5:20 kunnen 

schrijven - “Waar zonde toeneemt, overstijgt de genade.”  
 Met de wet van Mozes zette zonde aan tot toorn. In deze nieuwe boodschap zet 

zonde aan tot meer zegen. Weinigen durven dit vandaag de dag te geloven. De 

tegenwoordige kerk vermengt nog altijd wet en genade. Waarom? Christenen verwarren 

het lam met het kruis. Ze denken dat zij een stel Israëlieten zijn. Ze verzinnen absurde 

termen, zoals “de Christelijke Sabbat.” Ze houden ervan om zichzelf overeind te houden, 
hun paardenbloemen te verfraaien en anderen te veroordelen. Als iedereen in hetzelfde 

schuitje zit, waar is dan hun voordeel? Als er één stierf voor allen en daarom allen 

stierven, dan is “Niemand rechtvaardig, nee, niet één” (Romeinen 3:10) en kunnen de 

Christenen niet langer hun waardigheid bewijzen voor God. Israël houdt er zoveel van 
om zichzelf te bewijzen voor God. Neem dat weg en ze zijn net als alle anderen.  
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 Het ergste en meest afschuwelijke wat je tegen een Jood en een Christen kunt 

zeggen is: “Je bent net als alle anderen.” Vertel ze dit en ze zullen je vervolgen. Als ze de 

gelegenheid krijgen om je te stenigen, dan zullen ze dat doen. Maar het evangelie van 

Paulus tilt iedereen op hetzelfde niveau, het zet iedereen in hetzelfde schuitje. 
 Dat was het dan voor wat de werken betreft. In minder tijd dan iemand nodig 

heeft om te zeggen: “Ik aanvaard wat Christus zegt: Ik ben voltooid. God beschouwt mij 

nu net zo rechtvaardig als Zijn Zoon. Mijn zonden kunnen me niet meer veroordelen;” is 

hij of zij gerechtvaardigd voor God en loopt fluitend weg. 
 Geen wonder dat Joden en Christenen hierom schuimbekken. Zij haten ieder geluk 

dat niet verkregen is door zweet en tranen die samengaan met zwaarbevochten 

gerechtigheid - het soort rechtvaardigheid waarvoor zij strijden. 

 
 

Gevaar van evangeliën vermengen 

 
 In de kern van deze Christelijke verwarring ligt het niet onderscheiden van het 

evangelie van Paulus van dat van de Besnijdenis. Het vermengen van de twee 

boodschappen is wat de hedendaagse, “evangelische” boodschap veroordeelt. Deze 
brigade doet precies wat Paulus zei dat ze niet moesten doen in Galaten, hoofdstuk 1. 

 Daar zei Paulus: 

 
 Ik verbaas mij erover dat u zo snel bent overgeheveld van dat wat u roept in de 
 genade van Christus, naar een andersoortig evangelie, dat geen ander is, tenzij er 

 sommigen zijn die u willen verwarren en het evangelie van Christus willen 

 verdraaien. 
- Galaten 1:6-7, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 
 

 De hedendaagse Christelijke boodschap is een vervalsing van het evangelie van 

Christus. Het is “een andersoortig evangelie, dat geen ander is.” 
 Paulus wist dat er een gelijktijdig, legitiem evangelie was dat verschilde van het 

zijne: het evangelie van de Besnijdenis. Maar hij wist ook dat er een andersoortig 

evangelie was, “dat geen ander is.” Dit andersoortige evangelie was niet het evangelie 

van Petrus (want dat van Petrus was een legitiem evangelie) en dus was het geen ander 

evangelie. Het andersoortige evangelie was een pseudo-evangelie, een “evangelie” dat 
het ware evangelie van Christus vervalste. Dit pseudo-evangelie nam zuivere genade en 

verdunde dat met de wet, zodat genade niet langer zuivere genade was. Het verhief de 

wet en degradeerde de genade. En daarom was het helemaal geen boodschap, een 

veroordelende boodschap, een boodschap van verwarring. Paulus zei erover: “Maar ook, 
indien wij, of een boodschapper uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen naast 

dat wat wij u verkondigen, laat hem vervloekt zijn!” (Galaten 1:8). 

 Paulus sprak een vloek uit over de boodschap die wet en genade vermengde, 

dezelfde boodschap die tegenwoordig in de hedendaagse Christelijke kerk regeert. Deze 
vermengde boodschap verwart en verstoort, kweekt angst, valse schuld en schaamte. 

 Veel mensen die deze boodschap horen vragen zich af of zij wel echt gered zijn. 

Zij die waarheid hopen te vinden op Christelijk terrein zien enig licht in de brieven van 

Paulus, maar dan lezen ze Jacobus en de wanhoop is nabij. Iets in Romeinen doet hen 

opveren, zoals: “Er is geen veroordeling meer in Christus Jezus” (Romeinen 8:1), maar 
dan komt Petrus. Of dan komt Jacobus. Of Judas. Of Hebreeën.  Of dan komen zelfs de 

rode woorden van Christus [In een zogenaamde “rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van 

Jezus in rode inkt gedrukt]. 

 Wat deze lieden niet beseffen (niemand heeft het hen ooit verteld) is dat de rode 

woorden van Christus, hoewel geïnspireerd, niet de laatste woorden van Christus zijn. 

 “Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als Ik 

u hemelse dingen vertel?”(Johannes 3:12). 
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 Als mensen de twee evangeliën vermengen, dan volgen daaruit de schuld en 

veroordeling van religie; het is een pseudo-genade in Israëlische kledij die een poging 

doet om “volle genade” te koppelen aan een doe-dit-want-anders mentaliteit. Hoe weinig 

mensen lezen het adres op Schriftuurlijke enveloppen; hoe weinig mensen maken 
onderscheid tussen wat van hen is en wat aan Israël toebehoort.  

 Zij openen andermans post en proberen andermans rekeningen te betalen. 

 Aan de ene kant zal de Christelijke religie zeggen dat je een nieuwe schepping 

bent in Christus en dat al je zonden gerechtvaardigd zijn. Aan de andere kant (de kant 
waartegen ze jou slaan) zullen ze zeggen dat je maar beter je zonden kunt belijden en 

tenminste een poging moet doen om jezelf te hervormen voordat Christus wederkeert en 

jou verslapt aantreft. Want, hoe kun je anders weten of je überhaupt gered bent? 

 Nogmaals, de bron van deze verwarring is het onvermogen om onderscheid te 
maken tussen het evangelie van de Besnijdenis en dat van de Onbesnijdenis. Geen 

onderscheid kunnen maken tussen het Lam van Israël (Die om een klein beetje berouw 

vraagt) en de Man Die stierf aan het kruis (Die de oude mensheid meenam en ons nu ziet 

als een nieuwe schepping - geen berouw noodzakelijk). 

 De remedie? Ga niet langer naar de plaats waar je het vermengde evangelie hoort 
(zie mijn boek “How to Quit Church Without Quitting God,” vertaald: “Hoe je de Kerk 

kunt verlaten zonder God te verlaten”). [Niet beschikbaar in een Nederlandse vertaling, in het Engels 

te bestellen via www.martinzender.com]. 

 Alleen diegene, die zichzelf gekruisigd en begraven heeft zien worden met 

Christus kan de waarheid van de nieuwe schepping geloven. Alleen diegene die zichzelf 

helemaal opgegeven heeft kan geloven wat God zegt met betrekking tot het vlees. 

 We kunnen óf dag in, dag uit, onze zonden belijden, óf we kunnen geloven dat 
zonde ons niet langer veroordeelt. Deze “geen veroordeling meer” boodschap is het diepe 

herstel dat ons plaatst op de laagste, meest gezegende plaats die maar mogelijk is: 

omhoog kijkend naar de schitterende prestatie van Golgotha. 

 Omhels het evangelie van Paulus: het is het enige evangelie voor iedereen. 

 
 

 
 
11. EEN HEMELSE BESTEMMING 
 

 Als je op aarde was geweest met Petrus in de dagen toen Jezus vijgen at en naast 

jou bij het kampvuur sliep en je had tegen Petrus gezegd: “Hé man, zal het niet helemaal 

te gek zijn als we in de hemel komen?” dan had Petrus je aangekeken alsof je je 
verstand verloren had. 

 Petrus wilde nooit naar de hemel. In feite had niemand in die tijd ooit iets gehoord 

over naar de hemel gaan. Het Christendom is zo smoorverliefd op dit idee van “naar de 

hemel gaan” dat ze vergeten te overdenken wat Gods Woord erover zegt. 
Herinner je je Gods belofte aan Abraham, lang geleden in Genesis, hoofdstuk 12? Ik zal 

ervoor zorgen dat je het niet vergeet: 

  
 “Ga weg uit je land en weg van je familie en uit het huis van je vader, naar het 
 land dat Ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken, je zegenen en je 

 naam  groot maken; en je zult tot  een zegen zijn; en Ik zal zegenen wie jou 

 zegenen en wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. En in jou zullen alle families van 

 de aarde gezegend worden.” 
  

 Alle families van de aarde. 

 Weet je nog wat één van de beroemdste regels is uit de Bergrede? 
 “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Mattheüs 5:5). 

 Wat zullen zij beërven? De aarde. Volledig in overeenstemming met de roeping 

van Abraham. Als het de bedoeling is dat Israël de volkeren op aarde zal gaan hoeden en 

zegenen, waarom zouden zij dan naar de hemel willen gaan? 

http://www.martinzender.com/
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 Openbaring 5:10 beschrijft duidelijk de toekomst van een Israëliet: “U hebt hen 

voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen heersen op de 

aarde.” 

 Valt je hier een bekend thema op? En nu terug naar Petrus. 
 De discipelen stelden onze Heer een paar eerlijke vragen. Normale mannen met 

normale ambities, ze hadden alles achtergelaten om Jezus te volgen en wilden nu 

investeren in hun toekomst. Ze wilden allemaal aan Jezus vragen: “Neem me niet 

kwalijk, maar wat gaat mij dit opleveren?” 
 Een legitieme vraag. Natuurlijk was Petrus de enige die brutaal genoeg was om 

hem uit te spreken. 

 Laten we het eens even in scene zetten. Een jongeman benaderde Jezus en vroeg 

Hem wat hij moest doen om het ware leven te vinden. Jezus zei: “Onderhoud de 
geboden...” enz. enz. De man zei: “Heb ik allemaal gedaan. Maar ik wil volmaakt zijn. 

Dus wat nu?” Jezus antwoordde: “Verkoop al je bezittingen en volg Mij.” Dit was het 

laatste wat de jongeman wilde horen en dus liep hij weg. Als rijke man kon hij het niet 

aanhoren om al zijn goederen te moeten ontmantelen. Jezus en de discipelen zagen de 

man weglopen en toen zei Jezus: 
 
 Voorwaar, Ik zeg jullie dat een rijke moeilijk het koninkrijk van de hemelen kan 

 binnengaan. Nogmaals zeg Ik jullie: Het is gemakkelijker dat een kameel door het 
 oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. 

 

- Mattheüs 19:23-24, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  
 Wat is het “koninkrijk van God?” Beter gezegd: “Wat betekende die uitdrukking 

voor een Israëliet?” Vandaag de dag neemt iedereen aan dat het de hemel betekent. De 

uitdrukking “koninkrijk van de hemelen” verschijnt meerdere malen in het boek van 

Mattheüs en de meeste mensen denken (en ik begrijp waarom) dat het “koninkrijk van 

de hemelen” hetzelfde is als de “hemel.” Je weet al dat het voor een Israëliet onmogelijk 
was geweest om ook maar iets te begrijpen van het hemelse gebied. Alles wat een 

Israëliet kende was de roeping van Abraham, die het hoeden en zegenen van volkeren op 

aarde inhield. 

 Zoals ik eerder al zei, het koninkrijk van de hemelen is een koninkrijk dat hemels 
van karakter is (het is van de hemelen), maar de locatie ervan is op aarde. We zullen dit 

in het kort bevestigen met de vraag van Petrus en het antwoord van onze Heer. Onthoud 

dat deze serie vragen het koninkrijk van de hemelen betreft. 

Toen de Heer zei hoe moeilijk het was voor een rijke man om er binnen te gaan, waren 
de discipelen verbijsterd. Ze vroegen Hem: 

 
 Wie maakt er dan überhaupt nog een kans? Jezus keek hen strak aan en zei: 

 “Geen enkele kans als je denkt dat je het zelf voor elkaar krijgt. Alle kansen van 
 de wereld als je erop vertrouwt dat God het doet.” Toen kwam Petrus ertussen: 

 “Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Wat levert dat ons op?” 

 
- Mattheüs 19:25-27, The Message 

 

 

Petrus komt direct ter zake. De concordante versie heeft: “Zie, wij laten alles achter en 
volgen U. Wat zullen wij dan zijn?” Onze Heer antwoordde: 

 
 Voorwaar, Ik zeg tot jullie, dat jullie, die Mij volgen, in de wedergeboorte, 

 wanneer de Zoon van de Mensheid zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, 
 ook jullie zullen zitten op twaalf tronen, oordelend over de twaalf stammen van 

 Israël. 

- Mattheüs 19:28, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 
 

http://www.schriftwoord.nl/
http://www.schriftwoord.nl/


86 
 

 Twaalf tronen; twaalf stammen van Israël. Waar hoort Israël? Waar is haar terrein 

van bediening? Nergens, behalve op aarde. Israëls gebied was altijd op aarde, waar zij 

niet alleen maar zal oordelen over verloste Israëlieten uit alle twaalf stammen, maar ook 

over mensen uit alle aardgebonden volkeren. 
 Israël zal oordelen over aardse mensen. In tegenstelling daarmee, over wat voor 

soort wezens oordeelt het lichaam van Christus? Hou je goed vast en ik zal het je 

vertellen: “Weten jullie dan niet dat wij over engelen zullen oordelen?” (1Korinthiërs 

6:3). 
 

  

 

 
 Totdat Paulus het boek Efeziërs schreef (rond 61 na Chr.) had niemand ooit 

gehoord van “naar de hemel gaan.” Dit was één van de andere geheimen, verborgen in 

God - alleen aan Paulus geopenbaard - dat de lichamen van een selecte groep mensen 

nog radicaler veranderd zouden worden dan de opgewekte lichamen van Israëlieten, hen 

geschikt makend voor een omgeving, die nooit eerder bezocht was door mensen, 
namelijk, het gebied boven de sterren. 

 1Korinthiërs 15:35-42, uit het Concordant Literal New Testament [zie ook 

www.schriftwoord.nl]. 

  
 Nu zal iemand aanmerken: ‘Hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor 

 soort lichaam komen zij?’ Dwaas! Wat u zaait wordt niet levend gemaakt als het 

 niet zou sterven. En wat u zaait is niet het toekomstige lichaam, maar een kale 
 graankorrel, zoals van tarwe of van één van de andere graansoorten. Maar God 

 geeft er een lichaam aan zoals Hij wil en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. 

 
 Niet alle vlees is hetzelfde, want het vlees van mensen is verschillend, en het 

 vlees van dieren is verschillend, en dat van vogels is verschillend, en dat van 

 vissen is verschillend. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar 
 de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is 

 verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is 

 verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt 
 in glans van de andere ster.  Zo is het ook met de opstanding van de doden. 

 

 

 Let op de wisselwerking hier: “Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse 
lichamen. Zo is het ook met de opstanding van de doden.” 

 Na Zijn opstanding verscheen onze Heer aan Zijn discipelen, zoals is opgetekend 

in Lucas, hoofdstuk 24. De discipelen, die met de verrezen Heer naar Emmaüs liepen, 

keerden terug naar Jeruzalem om de elf discipelen het wonderbaarlijke nieuws te 
vertellen. Toen ze met elkaar spraken “stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: 

‘Vrede zij met jullie!’” (Lucas 24:36). En Jezus zei: 

 
 Waarom zijn jullie zo in de war? Kijk naar Mijn handen en voeten en zie dat Ik het 
 ben. Raak Mij aan en zie dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals jullie 

 zien dat Ik wel heb. En terwijl Hij dit zegt toont Hij hun Zijn handen en voeten. 

 Maar toen zij van vreugde en verwondering nog niet geloofden, zei Hij tot hen: 
 “Hebben jullie hier wat voedsel?” En zij gaven Hem een stuk gebakken vis en Hij 

 nam het en at hen voor hun ogen op. 

 
Concordant Literal New Testament,  

Zie ook www.schriftwoord.nl 

  
 

  

 Dit leek wel een circusact. Jezus trad op voor Zijn discipelen. “...toont Hij hun Zijn 

handen en voeten.” Onze Heer had een lichaam, maar het was een lichaam dat geschikt 
was voor de aarde. Denk erom, het was wel een fantastisch lichaam.  
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 Als je bedenkt dat de tekst ons vertelt dat Hij plotseling “in hun midden” stond, 

dan kunnen we aannemen dat dit verbazingwekkende, nieuwe lichaam van Jezus geen 

moeite had om door muren heen te gaan - zonder noodzaak van een deur. Waarom 

zouden de discipelen zich anders te pletter zijn geschrokken? Waarom hadden ze anders 
gedacht dat Hij een geest was? Maar Hij was geen geest; Hij was een lichaam. “Er zijn 

hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen” (1Korinthiërs 15:40). 

 Het lichaam waarmee de discipelen die dag omgingen was een heerlijk lichaam. 

Zo heerlijk als het was, het had nog steeds handen en voeten. Het was een heerlijk, 
geestelijk lichaam. Het was geen geest, maar een geestelijk lichaam. Een geestelijk 

lichaam is een lichaam dat geactiveerd wordt door de kracht van geest. Een geestelijk 

lichaam sluit niet uit dat het lichaam van vlees is, of ruimte inneemt, of handen en 

voeten heeft en een spijsverteringsstelsel dat het in staat stelt om gebakken vis te 
verwerken. 

 Het lichaam van onze Heer dat Paulus zag op de weg naar Damascus was echter 

een heel ander lichaam. “Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen” 

(1Korinthiërs 15:40). Anders dan toen Jezus op aarde was, was het hemelse lichaam van 

Christus niet Joods. 
 Het hemelse lichaam van onze Heer Jezus Christus glansde helderder dan de 

middagzon, in feite zo helder dat de heerlijkheid ervan Saulus tegen de grond wierp. Dat 

zien we niet gebeuren bij de discipelen in Lucas, hoofdstuk 24. Hier zien we een man een 

vis eten en elf mannen die “Hmm” zeggen. 
 
 Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de 

 hemelse is verschillend, en die van de aardse is  verschillend. De glans van de zon 
 is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de 

 sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van  de andere ster. 

 

- 1Korinthiërs 15:40-41, Concordant Literal New Testament, 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

  

  

 Verschil is er alleen in de mate van heerlijkheid, het lichaam dat binnenkwam in 

de bovenkamer was niet minder geestelijk dan het lichaam dat Paulus onderuit haalde. 

“En wij allen, met onbedekt gezicht, weerspiegelend de heerlijkheid van de Heer, worden 

veranderd in hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals van de Heer, Die 
geest is” (2Korinthiërs 3:18). 

 
 Maar óns vaderland is in de hemelen, vanwaar wij ook een Redder verwachten, de 

 Heer, Jezus Christus, Die het lichaam van onze vernedering zal omvormen tot het 
 lichaam van Zijn heerlijkheid, overeenkomstig de werking waardoor  Hij zelfs alle 

 dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. 

 
- Filippenzen 3:20-21, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  

 Stel je de heerlijkheid hiervan voor. Leden van het lichaam van Christus zijn 

voorbestemd - niet om lichamen aan te nemen zoals toen Jezus vis at in de bovenkamer 

- maar om lichamen te krijgen zoals van de verheerlijkte Christus. Nadat Christus Zijn 
nieuwe, hemelse waardigheden had aangenomen, openbaarde Hij Zichzelf aan het eerste 

lid van het lichaam van Christus... aan het eerste lid van een lichaam van mensen van 

wie het vaderland niet op aarde is, maar in de hemelen. “Maar óns vaderland is in de 

hemelen” (Filippenzen 3:20). 
 Waarom? Omdat we daar naartoe gaan. Eindelijk, na duizenden jaren heeft God 

ervoor gekozen om Zijn manier van de hemelen te verzoenen met Zichzelf te onthullen. 

 Ik begon dit boek met Genesis 1:1 - “In het begin schiep God de hemelen en de 

aarde. Wat de aarde betreft...” en vanaf dat punt ging het allemaal over de aarde. 
Beginnend in Genesis, hoofdstuk 12, ging het allemaal over de roeping van een man, 

Abraham, wiens nakomelingen de volkeren van de aarde zouden hoeden en onderwijzen.  
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Maar, zoals je je nog wel herinnert, we leerden dat het doel van het kruis van Christus 

Jezus niet alleen maar was om de aarde met Hem te verzoenen, maar ook de hemelen. 

 
 En Hij is het hoofd van het lichaam, de ecclesia [de uitverkorenen], Die Soeverein is, 

 Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles eerste mag worden, want in Hem 

 verheugt heel de volheid Zich te wonen en door Hem alles met Zich te verzoenen 
 (vrede makend door het bloed van Zijn kruis), door Hem, zowel op aarde als in de 

 hemelen. 

- Kolossenzen 1:18-20, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

  
 Wie wist dat de hemelen vijandig waren naar God? Toch schrijft Paulus zelf in 

Efeziërs 6:12 - “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de 

geestelijke machten van boosheid te midden van de hemelingen.” 

 Te midden van de hemelingen! Ons vaderland, waar we van nature behoren, is in 
de hemelen (Filippenzen 3:20). 

 De taak van Israël: worstelen met bloed en vlees. Israëls taak is en was altijd het 

beheren en onderwijzen van de volkeren op aarde en hen tot volgelingen maken. Om hen 

voor deze taak geschikt te maken zal God hun lichaam omvormen tot een geestelijk 
lichaam (hoewel nog steeds fysiek) zoals dat wat onze Heer aannam op aarde in Lucas, 

hoofdstuk 24. 

 Maar aan hen die engelen zullen oordelen... aan gelovigen die in Hem waren 

uitverkoren voor een taak, die geheim was - om de geestelijke machten van boosheid te 
midden van de hemelingen te verzoenen - zullen andere lichamen gegeven worden die 

geschikt zijn voor onze taak. 

 “Want er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen” (1Korinthiërs 15:40). 

 “Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u dan geloven als Ik 
u hemelse dingen vertel?” (Johannes 3:12). 

 Om het punt te benadrukken, onze Heer verscheen aan het eerste lid van dit 

wonderlijke, gezegende en zeldzame gezelschap van mensen - niet als een wezen dat vis 

at, maar als een licht helderder dan de middagzon. 

 Wat had je dan anders verwacht van een waarheid, zo nieuw, zo onbekend en 
voor een Israëliet nauwelijks te geloven? Wat is er meer in overeenstemming met een 

boodschap van totale genade dan een man als Paulus die een geheim uit de hemel 

bekend maakt waarvan niemand ooit nog had van gehoord? 

 Paulus vertelde aan de Korinthiërs: 
 
 Zie! Ik vertel u een geheim! Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 

 veranderd worden, in een ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want 

 Hij zal op de bazuin blazen en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt 
 en wij zullen veranderd worden. 

 

- 1Korinthiërs 15:51-52, Concordant Literal New Testament, 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

 
Aan de Thessalonicenzen schreef Paulus: 

 
 Want dit zeggen wij tot u door het Woord van de Heer, dat wij de levenden, die 

 overleven tot de aanwezigheid van de Heer, in geen geval zij die rusten zullen 
 voorbijstreven, want de Heer Zelf zal afdalen van de hemel, met een commando, 

 met de stem van de Aartsengel en met de bazuin van God en de doden in 

 Christus zullen eerst opstaan.  
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 Daarna zullen wij, de levenden, die overblijven,  tegelijkertijd, samen met hen 

 weggegrist worden in wolken, om de Heer in de  lucht te ontmoeten. En zo zullen 

 wij altijd samen met de Heer zijn. Troost daarom elkaar met deze woorden. 
 

- 1Thessalonicenzen 4:15-18, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

  

 “Zie! Ik vertel u een geheim!” De opwekking van de doden was geen geheim. 
Daniël had al jaren eerder geprofeteerd (Daniël 12:1-3) dat er een opwekking van de 

doden, van de waardigen, in Israël zou zijn. Eeuwen voor Paulus had God aan Daniël de 

wonderbaarlijke waarheid gegeven dat menselijke lichamen, die allang vergaan waren, 

uit het graf zouden komen. Tijdens het verblijf op aarde van onze Heer zagen we dit 

gebeuren toen Hij Lazarus en anderen opwekte. De Schrift vertelt ons dat er meer dan 
500 mensen uit de graven kwamen na de opwekking van Jezus. 

 Wonderlijk, absoluut. Maar toen kwam Paulus. 

 Als deze waarheden uit 1Korinthiërs en 1Thessalonicenzen een geheim waren, dan 

kunnen ze niet dezelfde waarheid onderwijzen die Daniël leerde - en dat doen ze ook 
niet. Deze geheime opwekking die Paulus onderwees zal plaatsvinden voordat de heiligen 

van Israël worden opgewekt. Nogmaals, als deze opwekking waar Paulus naar verwijst, 

dezelfde opwekking is als waar Israël naar uitkeek, dan zou het geen geheim genoemd 

kunnen worden. 
 Waar we hier mee te maken hebben is een andere opwekking van een ander volk 

met een ander evangelie - gelovigen die uit de doden zullen opstaan met andere 

lichamen om naar een ander gebied te gaan waar zij een andere taak zullen hebben dan  

Israël. 
 Ik besef hoezeer het geestelijk in de mode is onder vele “gelovigen” vandaag de 

dag om deze duidelijke gedeelten van de Schrift niet te geloven (1Korinthiërs 15:51-52; 

1Thessalonicenzen 4:15-18). Nogmaals, dat komt door een algehele onbekendheid met 

het verschil tussen het evangelie van de Besnijdenis en dat van de Onbesnijdenis: 

Onbekendheid met de aanwezigheid van een ander lichaam van onderwijs aan een ander 
lichaam van mensen (niet-Joden), met een andere bestemming, waarvoor ze een ander 

lichaam nodig hebben. 

 De Christelijke religie verklaart dat allen die in Jezus Christus geloven naar de 

hemel zullen vliegen bij “de opname.” Dit zal oplopen tot honderden miljoenen mensen, 
zeggen zij. 

 Stel je de chaos even voor. Zou een Christelijke piloot tijdens de opname een 

vliegtuig besturen dan zal zijn of haar plotselinge afwezigheid een jammerlijk voorteken 

zijn voor alle onkerkelijke passagiers. Met een beetje geluk zal de copiloot een afvallige 
Christen zijn die de vrijgekomen plaats van de piloot in zal nemen en het vliegtuig veilig 

zal doen landen. Geen enkele passagier zal echter God danken want ze zullen allemaal 

atheïsten zijn. 

 Het is niet nodig om je dit alles voor te stellen, want Christelijke filmproducenten 

hebben dergelijke, traumatische scènes al vastgelegd in de film “Left Behind” [gebaseerd op 

de gelijknamige boekenreeks (Nederlands: “De Laatste Bazuin”) van de Amerikaanse schrijvers Jerry B. Jenkins 

en Tim LaHaye.] Zie de shock. Voel de pijn. Kijk naar de verdwaasde gezichten van de 

kaartenmakers van Rand McNally als zij aan elkaar vragen: “Hé! Wat is er met Colorado 
Springs gebeurd?”  

 Dit is waarom ik niet in de “opname” geloof. Maar ik geloof wel in de 

“weggrissing.” 

 

 
Er wordt bedoeld wat er staat 

 
 Ik geloof de gedeelten die onze apostel Paulus schreef. Ik geloof dat Jezus 

Christus zal afdalen van de hemel, want 1Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, zegt duidelijk 

dat Hij dat zal doen. Ik geloof dat de doden in Christus eerst zullen opstaan. Ik geloof dat 

degenen die op dat moment in leven zijn weggegrist zullen worden.  

http://www.schriftwoord.nl/
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Dit is de Schriftuurlijke term: “weggegrist.” Deze mensen zullen dus worden weggegrist, 

niet “opgenomen.” 

 Deze mensen zullen opstaan (wat betekent “omhoog komen”) om de Heer in de 

lucht te ontmoeten (datgene wat we inademen), in wolken (dat zijn “massa’s van 
zichtbare damp”). 

 Het Schriftgedeelte is duidelijk genoeg. Wat weerhoudt volwassen gelovigen ervan 

om het te geloven? 

 Drie dingen. Door wat de Christelijke religie met dit gedeelte gedaan heeft (er een 
wereldwijde ramp van gemaakt), kunnen veel serieuze heiligen simpelweg geen 

letterlijke vertaling aannemen. Ten tweede stellen sommige heiligen langs dezelfde lijn 

“letterlijk” gelijk aan “ongeestelijk.” Daarom zoeken deze serieuze mensen voortdurend 

naar geheime, symbolische betekenissen achter duidelijke, letterlijke Schriftgedeelten. 
 Bijvoorbeeld, alhoewel wolken vaak in de lucht voorkomen en hetzelfde Griekse 

woord, nephele, door Jezus wordt gebruikt in Lucas 12:54 om te beschrijven wat een 

stortbui voortbrengt, nemen deze symboolgerichte mensen aan dat de wolken van 

1Thessalonicenzen wolken van heiligen zijn. 

 Slechts één keer wordt nephele figuurlijk gebruikt in het Nieuwe Testament. In 
Hebreeën 12:1 lezen we over een wolk van getuigen. Maar een vuistregel voor 

Schriftuurlijke interpretatie (voor hen die houden van regels) is: letterlijk als het mogelijk 

is. Als de heiligen van 1Thessalonicenzen omhoog komen om de Heer in de lucht te 

ontmoeten, dan is een letterlijke lezing van nephele (wolken) niet alleen mogelijk, maar 
waarschijnlijk. 

 Vertel me eens even, hoezo is dit niet geestelijk? 

 Hoewel de wolk fysiek was, die Israël in de wildernis leidde, was zij zo geestelijk 

als maar zijn kan. Ze was geestelijk (maar niet in moleculaire structuur) in de zin dat 
God haar gebruikte voor Zijn doelen. Deze wolk fungeerde als een goddelijke wegwijzer. 

De wolken van 1Thessalonicenzen? Deze wolken verbergen hemelse zaken voor de 

starende blik van aardbewoners. Het is zo geestelijk als maar zijn kan. 

 Voor wat betreft het omhoog gaan in de lucht om de Heer te ontmoeten, de doden 
die eerst opstaan, en de heiligen die altijd samen met de Heer zullen zijn, ben ik niet 

ingewijd in de “geheime, symbolische betekenissen” van deze tekstgedeelten. Noch heb 

ik enig idee waarom men teleurgesteld zou kunnen zijn over de letterlijke lezing, of meer 

zou verlangen naar een geestelijke serie gebeurtenissen. 

 

 

Een echte deuropener 
 

 Ten derde maken veel gelovigen geen onderscheid tussen het lichaam van 

Christus en de bruid van het Lam. Anders gezegd: zij hebben geen besef van de 
verschillende bestemmingen van Israëls heiligen en proselieten (zij die Israëliet willen 

zijn) - die het evangelie van de Besnijdenis huldigen - en de mix van Joden en Grieken 

die Paulus’ evangelie van de Onbesnijdenis aanhangen (zie Galaten 2:7). Zonder deze 

sleutel zullen veel deuren gewoonweg niet opengaan. Eén van deze is de deur naar de 

heerlijkheid van 1Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. 
 Niet alle levenden die in Jezus geloven wanneer Hij neerdaalt van de hemel zullen 

worden weggegrist van de aardse Verdrukking om Hem in de lucht te ontmoeten. (Als 

het aantal mensen dat vandaag het evangelie van Paulus aanhangt enige aanwijzing is 

van de hoeveelheid die het op die dag zal aanhangen, dan zal het een klein aantal zijn en 
de gebeurtenis zal stil en rustig verlopen; de meerderheid van de gelovigen van vandaag 

behoort tot de Besnijdenis gelovigen, zoals ik in hoofdstuk 14 uitleg. Dus vergeet, als je 

kunt, het eerdergenoemde, pilootloze vliegtuigscenario. Vergeet “Left Behind.”) 

 De Schrift vermeldt duidelijk (in Openbaring, hoofdstuk 7) dat er 144.000 uit 
Israël zullen zijn, verzegeld aan hun voorhoofd, die God zal bewaren doorheen (niet uit) 

de Dag van de Verontwaardiging [Toorn], anders aangeduid als “de Grote Verdrukking.” 

Tegelijkertijd zullen sommige heiligen het martelaarschap hebben bereikt (“Een grote 

menigte... uit iedere natie, stam, volk en taal” - Openbaring 7:9), iedere mogelijkheid 

uitsluitend om te worden weggegrist uit het gevaar.  
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 Indien men nu aanneemt dat de heiligen van Openbaring, hoofdstuk 7, dezelfde 

heiligen zijn als van 1Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, dan moet men het duidelijke 

onderwijs van 1Thessalonicenzen “weg vergeestelijken” om het overeen te laten 

stemmen met het duidelijke onderwijs van Openbaring. 
 Dat de lezer van deze zinnen nu moge beseffen dat deze twee gedeelten niet 

bedoeld zijn om overeen te stemmen, maar dat ze juist de verschillende bestemmingen 

van twee verschillende, afzonderlijke volkeren of groepen gelovigen beschrijven. Israël 

zal “een koninkrijk en priesterschap voor God” worden en “zij zullen regeren op aarde” 
(Openbaring 5:10). Zij zijn het “bruidsgezelschap,” de “heiligen van het koninkrijk,” de 

“overwinnaars,” hoe je ze ook maar wilt noemen. Maar diegenen, die van het lichaam 

van Christus zijn, zullen “de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade tonen te midden 

van de hemelingen” (Efeziërs 2:6-7). Een totaal ander gebied. 
 Alles zou nu moeten kloppen. De heiligen van Christus’ lichaam worden 

weggegrist, de lucht in en overgebracht naar het gebied van hun bediening. (“Want ons 

vaderland is in de hemelen” - Filippenzen 3:20.) Het is gewoon praktisch. 

Koninkrijks heiligen (gelovigen van het Besnijdenisevangelie), die door de Dag van de 

Verontwaardiging (de Grote Verdrukking) heen leven, blijven op aarde want de aarde 
wordt hun werkgebied gedurende het koninkrijkstijdperk.  

 Klinkt dit niet logisch? Is dit niet praktisch? 

 Ja. En het is ook hartstikke geestelijk.  

 
 

 

 
12. HET HOOGSTE DOEL VAN GOD 
 

 Meer dan 7000 jaar lang zijn er generaties van mensen, als schaduwen, 

verschenen en verdwenen. Vanwaar kwamen deze ontelbare miljoenen mensen en 
waarheen gaan zij? 

 

 Dit vraagstuk houdt de wereld al bezig sinds de aanvang van de geschiedenis. De 

kwestie van de Laatste Bestemming is voor de mensheid de vraag der vragen. Er is niets 
anders dat in de praktijk belangrijker is dan dit. 

 

 Het is van het allergrootste belang voor de mensheid in dit leven en in het 

volgende. Het raakt ieder afzonderlijk en ieder vraagstuk van blijvend belang. 
 

 Alles wat deze wereld kan geven is onvoldoende voor hart en geest... zonder 

enige mate van zekerheid over de vraag of het hiernamaals een eindeloze vreugde of 

kwelling zal zijn. 

 
 Zo lang als dit punt onzeker blijft is alles hachelijk en vrede onmogelijk. Het leven 

is een damp die een tijdlang zichtbaar is en dan weer verdwijnt. En toch is er meer. Maar 

wat dan? 

Uit: “De Eeuwen in de Schrift,” door Vladimir Gelesnoff 
 

  

 

 
 Slechts één mens in de geschiedenis van de wereld heeft het antwoord op de 

meest beklemmende vraag van de mensheid: Wat is de uiteindelijke bestemming van de 

mens? 

 God gaf het antwoord op deze vraag en de bevoegdheid om hem vast te leggen 
aan de apostel Paulus. Alleen Paulus beantwoordt deze cruciale vraag, die betrekking 

heeft op alles wat ooit werd geschapen. 
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 De vraag naar de uiteindelijke bestemming van de mens, die filosofen eeuwenlang 

dwarsgezeten heeft, is al beantwoord. Maar slechts weinigen op deze planeet hebben het 

antwoord weten te vinden. 

 A.E. Knoch behandelt hem in “Unsearchable Riches,” Vol. 32 (Jan.1941): 42: 
  
 Het geheim van Christus [uiteindelijk alles wat geschapen is onder het hoofdschap van Christus 
 brengen] is de deksteen van goddelijke openbaring. Totdat dit geheim was bekendgemaakt, was 
 de Schrift incompleet. Hiervoor bleef de Schrift hoofdzakelijk beperkt tot één volk en één ras op 
 aarde. De rest van het universum leek buiten het bereik te zijn van het offer van Christus. 
 
 Het evangelie van de Besnijdenis, hoewel het het overgrote deel van de Schrift in beslag neemt, 
 heeft slechts betrekking op een klein deel van de schepping. Maar Paulus omvat alles binnen de 
 reikwijdte van zijn ontvouwen. Paulus is degene die het Woord van God afrondt, of voltooit. 
 

  

 Er is maar één reden waarom de hele schepping uiteindelijk voor altijd met God 

zal leven: Jezus Christus heeft, aan het kruis, de dood afgeschaft. Christus deelde aan de 

dood de doodsklap uit, voor iedereen, voor altijd. Paulus is de enige Bijbelschrijver die dit 
meest zegevierende resultaat van het kruis mag onthullen. In 1Korinthiërs 15:26 schreef 

Paulus: “De laatste vijand die wordt afgeschaft is de dood.” 

 De uitwerking van deze overwinning gebeurt niet in één keer, maar in stappen: 

 “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend 

gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde” (1Korinthiërs 15:22). 
 

 Als de dood is afgeschaft, dan blijft er niets anders over dan leven. Als allen 

levend gemaakt zijn in Christus, dan blijft er niemand dood. 

 Nogmaals, we zien nog niet het volle resultaat van Zijn overwinning, want we 
leven nog steeds tussen de graven. Niettemin staat de overwinning vast. Jezus Christus 

zal elke traan afwissen. En dus is de strijd gewonnen, terwijl de overwinning geleidelijk 

aan zichtbaar wordt aan komende horizonnen. Zoals Paulus schreef in 1Timotheüs 2:5-7 

 
 Want er is één God en één Middelaar van God en mensen, een Mens, Christus 

 Jezus, Die Zichzelf geeft als een passende Losprijs voor allen, waarvan getuigt 

 wordt in de eigen tijdperken, waarvoor ik benoemd werd als verkondiger en 

 apostel (ik vertel de waarheid, ik lieg niet), een leraar van de volkeren in kennis 
 en waarheid. 

 

 Dit leven is niet het einde van de weg der genade. In de verste verte niet; dit 
leven is pas het begin. 

 

 

Gods doelen vervuld in het lichaam van Christus 
 
 In Kolossenzen 1:25 zei Paulus dat hij het Woord van God voltooit. Waarom? De 

boodschap die God aan Paulus gaf (en aan de groep mensen die ervan profiteert en de 

boodschap tot uitvoering brengt) zal het universum voltooien. 

 Ik weet hoe onvoorstelbaar groots dit moet klinken. Maar er kan geen andere 
betekenis gehaald worden uit het volgende gedeelte: 

  
 Hij verkiest ons in Hem vóór de nederwerping van de wereld, om heilig en 

 smetteloos te zijn voor Zijn aangezicht, in liefde ons tevoren bestemmend in de 
 plaats van een zoon voor Hem door Christus Jezus; in overeenstemming met het 

 welbehagen van Zijn wil, voor de lofprijzing van de heerlijkheid van Zijn genade, 

 die ons begenadigt in de Geliefde: 
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 In Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van zonden in 

 overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade, waarmee Hij ons overlaadt; 

 in alle wijsheid en omzichtigheid aan ons het geheim bekend makend van Zijn wil 
 (naar Zijn welbehagen, dat Hij in Hem gemaakt heeft) om een administratie te 

 hebben van de voltooiing van de tijdperken, om alles in de Christus samen te 

 brengen - zowel wat in de hemelen is als wat op de aarde is - in Hem, in Wie 
 ook ons lot werd geworpen; 

 

 Voorbestemd zijnd naar het voornemen van de Ene, Die alles uitwerkt in 
 overeenstemming met de raad van Zijn wil, dat wij zouden zijn tot lofprijzing van 

 Zijn heerlijkheid, die een eerdere verwachting hebben in de Christus. 

 

- Efeziërs 1:4-12, Concordant Literal New Testament, 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
  

  
 Dat is een hele mondvol. Laten we het gaan analyseren. 

 God gaat ons gebruiken om het universum met Zich te verzoenen. Wij werden 

gekozen voor deze geweldige roeping voordat wij geboren waren. Ik ben niet van plan 

om hier de waarheid van uitverkiezing te peilen, maar als je het in dit vers niet ziet, dan 
zul je het wel nooit zien - in ieder geval niet in dit leven. 

 God heeft ons van te voren aangewezen - niet alleen maar om in Hem te geloven, 

maar - om de plaats van een zoon te krijgen. Als zonen en dochters zijn wij bevoegd om 

dit verbazingwekkende werk voor God te doen. 
 Een Vader hebben is een diepere waarheid dan een God hebben. 

 Het woord “God” betekent “plaatser.” De term spreekt van Eén, Die alles uitwerkt 

naar de raad van Zijn eigen wil (Efeziërs 1:11). Inderdaad, Hij is onze God (onze 

Plaatser, de Arrangeur van ons leven en onze dagen) maar, Hij is ook onze Vader, 

Degene met Wie wij een heerlijke relatie hebben. Als God aanbidden en eren wij Hem. 
Als Vader leggen wij ons hoofd op Zijn borst en vertrouwen wij alles aan Hem toe. 

 Onze roeping - dit grote doel bereiken - is voor het welbehagen van Zijn wil en 

voor de lofzang van Zijn heerlijkheid. Hoewel wij vreugde voelen, is God de voornaamste 

begunstigde van al Zijn daden. 
 Steeds wanneer we het gevoel hebben dat we deze roeping niet waardig zijn, 

komen we in de verleiding om bij Vader op schoot te kruipen en te huilen: “Vader, 

waarom ik? Waarom hebt U mij gekozen boven alle anderen? Ik ben zo onwaardig!” 

Laten we dit eens overdenken. Het behaagt God om ons te roepen; Hij beleeft er veel 
meer plezier aan dan wij. De diepste bron van Zijn vreugde is om onwaardige mensen 

verbaasd te doen staan. Als we Zijn gunst waardig waren dan zou Zijn genadebel uiteen 

spatten. In plaats daarvan geniet Hij ervan om zondaars zoals wij naar de top van de 

hemel te brengen. Daarom zouden we moeten ophouden met al dat “O, ik ben zo 

onwaardig” gepraat en God gewoon laten genieten. Want echt, er is maar één ding dat 
Gods hart meer verwarmt dan ons aan Zijn rechterhand zetten: Zijn Zoon daar als eerste 

plaatsen - regelrecht van Golgotha. 

 Wij zijn Zijn zonen en dochters - “ons het geheim bekend makend van Zijn wil.” 

Zoals we al eerder hebben besproken, hield Hij veel dingen verborgen voor Israël. Toen 
Jezus Nicodemus vertelde over de wedergeboorte, was het “mondje dicht” wat betreft de 

hemelse geheimen. Aan wie maakt God dan het diepste geheim van Zijn wil bekend? Aan 

Adam? Aan Abraham? Aan Mozes? Aan Elia? Aan Daniël? Aan Jesaja? Aan Nicodemus? 

Aan Petrus? Aan geen van bovenstaanden. God maakt het geheim van Zijn wil bekend 
aan ons, door onze apostel Paulus - de eerste mens die er van op de hoogte was. 

 Het geheim van Gods wil ligt goed bewaard in het doel van het kruis. Hier werd 

het de hele tijd al bewaard, zelfs met Pinksteren, toen Petrus slechts een kleine flikkering 

van zijn vlam voelde. En nu is eindelijk het geheim van het kruis - een geheim dat  
gedurende de aionen verborgen was in God [“aionen” is Grieks en betekent “lange tijdperken” 

(eeuwen) - het wordt ten onrechte vertaald met “eeuwigheden”]  - geopenbaard aan een moordenaar 

en daarna doorgegeven, door hem, aan ons, die zonder hoop in de wereld waren, zonder 

verwachting en zonder God:  

  

http://www.schriftwoord.nl/
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“Om een administratie te hebben van de voltooiing van de tijdperken, om alles in 

Christus samen te vatten - zowel wat in de hemelen is als wat op de aarde is” (Efeziërs 

1:10). Dit gedeelte sprankelt in de parafrase van J.B. Philips, The New Testament in 

Modern English: 
 
 Want God laat ons het geheim van Zijn plan weten en dit is het: Hij verwezenlijkt 

 in Zijn soevereine wil dat de hele menselijke geschiedenis zal worden 
 samengebracht in Christus, dat alles wat bestaat in de hemelen of op aarde 

 volmaakt en voltooid zal worden in Hem. 

- Efeziërs 1:10 

 

 Alles in het universum zal onder het hoofdschap van Christus worden gebracht. 

Het Christendom, dodelijk onwetend van deze waarheid, leert het tegenovergestelde. Het 

Christendom gelooft feitelijk (ik krijg het bijna niet over mijn lippen) dat God geen 

andere keus heeft dan het grootste gedeelte van Zijn universum voor altijd over te geven 
in de handen van Satan. Hoewel God Zijn Zoon stuurde om voor alle zonde te sterven, is 

de  hele onderneming geflopt. Blijkbaar is Christus gestorven voor elke zonde, behalve 

één (ongeloof) en deze zonde zal uiteindelijk - ondanks het kruis - miljarden voor altijd 

verbannen uit Zijn tegenwoordigheid, zeggen zij. 
 Deze ENORME BLUNDER, onderschreven door ‘s werelds meest populaire religie, is 

gebaseerd op verkeerde Schriftvertalingen (zie mijn boek “Martin Zender gaat naar de 

Hel,” eveneens te vinden op www.hetbestenieuws.nl). Onderwijzers en dominees - begerig om het 

vergif van eeuwige marteling te omhelzen - weten het goedgelovige harten aan te 
praten. 

 

 

Wij voltooien de tijdperken - en Christus 
 

 “Een administratie van de volheid van de tijden” (Efeziërs 1:10). Het woord dat 
hier vertaald is met “volheid” is het Griekse woord pleroma, dat betekent “dat wat vult.” 

Een volheid voltooit iets dat daarvoor onvolledig was. Gods tijden (Zijn “tijdperken”) zijn 

niet alleen onvolledig zonder het werk dat wij zullen doen, maar Christus Zelf is 

onvolledig zonder Zijn lichaam. Efeziërs 1:23 ondersteunt deze verbijsterende waarheid: 
“[God] geeft [Christus] als Hoofd over allen, aan de ecclesia [de uitverkorenen] die Zijn 

lichaam is, de volheid van Degene, Die Alles in allen vervult.” 

 In het begin gaf God Christus het hoofdschap over heel Zijn schepping. God had 

dit Zelf kunnen doen, maar het verheugde Hem om het door een Zoon te doen. Jezus 
Christus Zelf zei: “Ik ben uitgegaan van de Vader” (Johannes 16:28). Met welk doel? 

Door de Zoon, wilde de Vader - en zal - alles wat ooit geschapen is met Zich verzoenen. 

Alles. 
 
 En Hij is het Hoofd van het lichaam, de ecclesia [de uitverkorenen], Die Soeverein is, 

 Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles eerste mag worden, want in Hem 

 verheugt heel de volheid Zich te wonen en door Hem alles met Zich te verzoenen 

 (vrede makend door het bloed van Zijn kruis), door Hem, zowel op aarde als in de 
 hemelen. 

- Kolossenzen 1:18-20, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

 Het gezegde “Alles in allen” in Efeziërs 1:23 (“God geeft Hem als Hoofd over allen, 

aan de ecclesia [de uitverkorenen] die Zijn lichaam is, de volheid van Degene, Die Alles in 
allen vervult”) is van groot belang. Gods doel: Alles in allen worden, wat betekent: Alles 

in iedereen. Dit geweldige doel, onbekend bij Israël en onbekend bij het overgrote deel 

van het Christendom, wordt herhaald en bevestigd voor ons in 1Korinthiërs 15:28 -  

 “En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich 
onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God Alles in 

allen zal zijn.” Deze buitengewoon letterlijke vertaling is van onschatbare waarde. 

http://www.hetbestenieuws.nl/
http://www.schriftwoord.nl/
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 Christus kwam in de wereld om alle dingen aan Zijn Vader te onderwerpen, niets 

is verloren, alles in het universum prijst Hem. Het middel naar dit wonder was het kruis. 

Wij zullen Zijn medewerkers zijn. Als de grootse onderwerping uiteindelijk plaatsvindt, 

dan zal de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Degene, Die alles aan Hem onderworpen 
heeft, namelijk, Zijn Vader. 

 (God onderwierp alles aan Zijn Zoon omdat God wist dat Zijn Zoon zeer goed in 

staat was om het aan Hem terug te geven - rijker dan toen het begon. Hoe zou de 

schepping rijker kunnen worden dan de dag waarop zij aan Gods vinger ontsprong? Door 
de ervaring met het kwaad en de daaruit voorvloeiende lofprijzing en aanbidding, die 

slechts kan ontstaan door ervaring in de praktijk met die zwarte achtergrond.) 

 Christus zal Zichzelf echter niet onderwerpen totdat Hij al het andere aan Zijn 

Vader onderworpen heeft. 
 Laten we nog een ander gedeelte raadplegen om deze waarheid te bevestigen: 

Ooit, op een dag, zal alles dat van God kwam terugkeren tot Hem. 

 

 Romeinen 11:36 - “Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.” 

 
 Dit simpele vers vernietigt ten minste drie belangrijke, Christelijke belijdenissen, 

en ik vind het zo heerlijk als dat gebeurt. God is waarachtig, maar ieder mens een 

leugenaar (Romeinen 3:4). 

 Laten we Romeinen 11:36 op deze manier vermelden: Alles kwam uit God; alles 
bestaat door God en alles keert terug tot God.  Deze waarheid is zo simpel, zelfs een kind 

kan het geloven. Alleen een gedegen cursus aan het seminarie kan zoveel waarheid en 

gezond verstand uit iemand rammen. The Message is hier welsprekend in zijn kinderlijke 

eenvoud: “Alles komt van Hem; alles gebeurt door Hem; alles eindigt in Hem” (Romeinen 
11:36). 

 Bijna alle Christenen geloven dat alles van God komt. Een aantal Christenen 

gelooft dat alles gebeurt door Hem (hoewel de meeste Christenen alle kwaad 

toeschrijven - in absolute zin - aan Satan; ondanks dat God zei: “Ik schep het kwaad,” 
Jesaja 45:7). Bijna niemand gelooft het laatste deel van Romeinen 11:36 - “Alles eindigt 

in Hem.” 

 In zijn voorwoord van het boek Kolossenzen (Concordant Literal New Testament), 

schrijft A.E. Knoch: 

  
 De Zoon van God, de Eerstgeborene van de Schepping, is de bevredigende oplossing voor alle 
 vragen die met de schepping te maken hebben. De Schepping begon niet in chaos maar in 
 Christus. [De Schepping] zal niet eindigen in een ruïne, door mensen teweeggebracht, maar in 
 universele verzoening, teweeggebracht door het bloed van het kruis. 
 

 

 Nogmaals, Christus is de Contactpersoon voor dit wonderbare werk van 

verzoening. Voor dit doel kwam Christus uit God en werd Hij Zijn zichtbare beeld 

(Kolossenzen 1:15) en stierf Hij aan het kruis. Alles wat God was vulde Christus. Aldus, 

in Christus, “verheugt heel de volheid (vulling van de Godheid) zich te wonen” 
(Kolossenzen 1:20). 

 Christus kwam uit God en Hij voltooit - voor ons, voor onze arme, hunkerende 

zintuigen - alles wat God is. En hier is een nog veel verbazingwekkender zaak: Uit 

Christus komt Zijn lichaam en wij voltooien alles wat Christus is. 
 Nogmaals, in Efeziërs 1:23 - “[God] geeft Hem als Hoofd over allen, aan de 

ecclesia [de uitverkorenen] die Zijn lichaam is, de volheid van Degene, Die Alles in allen 

vervult.” 

 Lees het langzaam: Zijn lichaam (dit slaat op ons, het lichaam van Christus) is de 
volheid van (het voltooit) Degene Die het Alles in allen voltooit - verwijzend naar 

Christus, want Christus is Degene in 1Korinthiërs 15:28 Die God Alles voor iedereen 

(allen) maakt. 

 Probeer het zo eens: Degene Die alles voltooit is Christus en wij voltooien Degene 

Die alles voltooit. Wij voltooien Christus.  
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 Met andere woorden: Christus is onvolledig zonder ons. Zonder ons is Hij een 

Hoofd zonder lichaam. Deze onvolledige staat van Christus houdt de voltooiing van het 

universum tegen. En dus wacht het geschapen universum op ons. Wezens met gevoel - 

zelfs dieren - anticiperen onbewust op onze verandering in heerlijke, hemelse wezens. Op 
één of andere wijze beseffen zij onbewust dat wij de sleutel tot hun verlossing zijn. 

 “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden 

van de zonen van God” (Romeinen 8:19). 

 Ik besef hoe ongelooflijk en onwaarschijnlijk dit moet lijken, maar het verheugt 
God om dit te doen en het verheugt Christus. Niemand van ons heeft dit verzonnen. Wie 

zou dat gekund hebben? Denk je dat je niet kunt wachten om Christus te zien? Jouw 

verlangen naar Hem verbleekt in vergelijking met Zijn verlangen naar jou. Christus zal 

niet beginnen met de voltooiing van het universum zonder ons. 
 Deze tijdperken - de tijden die God afgezonderd heeft om dit doel te 

verwezenlijken - moeten voltooid worden. Nogmaals, uit Efeziërs 1:10 - Gods doel voor 

ons is “om een administratie te hebben van de volheid [de voltooiing] van de tijden, om 

alles in Christus samen te brengen, zowel wat in de hemelen is als wat op aarde is.” 

 Als alles in Christus is samengebracht (Die op Zijn beurt alles aan God zal geven), 
dan zullen de tijden, de tijdperken, Die God voor dit werk apart zette, eindelijk voltooid 

zijn. Om deze tijdperken te voltooien ontwerpt God een administratie. God is ordelijk. Ja, 

Hij zou alles kunnen doen met één enkele zwaai van een toverstaf, maar daar kiest Hij 

niet voor. Het verheugt Hem eerder om een specifieke groep mensen uit te verkiezen en 
hen door een specifieke tijdsperiode te leiden voor een specifiek doel - om de hele 

schepping tot een bevredigend einde te brengen. 

 Dit is onze prachtige taak - niet die van Israël. 

 Een administratie is “de bedrijfsvoering van elk kantoor.” Christus heeft een 
kantoor, dat wil zeggen, Hij heeft een taak: De hele schepping in heerlijke en gelukkige 

onderwerping brengen aan de voeten van Zijn Vader. “Christus” is niet Zijn achternaam, 

maar een titel, die aangeeft wat Hij doet: Hij is gezalfd (“christus” betekent “gezalfde”) 

om een taak uit te voeren. 
 Daarom zijn wij uitgekozen voor de administratie (bedrijfsvoering) van het 

kantoor (taak) van Christus, in de hemel, om de hele schepping te verzoenen met Zijn 

Vader. 

 Israël voltooit deze taak niet, noch dit kantoor. Aan Israël behoort de aarde toe. 

Foto’s van de Hubble-telescoop verzekeren ons dat de aarde slechts een stip in het 
universum is. Als we denken aan het toekomstige terrein van Christus’ lichaam, dan 

denken we - niet aan een stoffig stuk onroerend goed in het Midden Oosten, maar - aan 

het gebied van elk rondraaiend sterrenstelsel dat ooit werd gemaakt. Israël kan niet 

verder kijken dan Jeruzalem. Prima. Ze mogen het hebben. 
 Aan ons behoort al het andere toe. 

 

 

Het doek gaat nog één keer op: Paulus 
 

 Elke administratie heeft een beheerder nodig. Petrus was de beheerder van het 
evangelie van de Besnijdenis. Onze beheerder is de apostel Paulus. Aan hem en hem 

alleen werd de genade verleend om de administratie te beheren die het universum zal 

samenbrengen in Christus, voor God. Ik zal het je Paulus laten vertellen in zijn eigen 

woorden: 
 
 Hiervoor ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, de volkeren 

 - aangezien u tenminste hoort van de administratie van de genade van God die 

 mij gegeven is voor u, want door openbaring is het geheim aan mij bekend 
 gemaakt... dat de volkeren in geest gezamenlijk lotdeelgenieters zouden zijn en 

 een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelnemers aan de belofte in 

 Christus Jezus, door het evangelie waarvan ik de verkondiger werd, in 
 overeenstemming met de gratificatie van de genade van God, die mij gegeven is, 

 in overeenstemming met Zijn krachtige werken. 
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 Aan mij, minder dan de minste van alle heiligen, werd deze genade verleend: het 

 evangelie van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan de volkeren te brengen 

 en om allen opheldering te geven wat de administratie van het geheim is, dat 
 gedurende de aionen verborgen was in God, [“aionen” is Grieks en betekent “lange 

 tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten onrechte vertaald met “eeuwigheden”] Die alles schept, dat 

 nu bekend gemaakt mag worden aan de overheden en de gezaghebbers onder de 
 hemelingen, door de ecclesia [de uitverkorenen], de veelkleurige wijsheid van  God, 

 in overeenstemming met het doel van de aionen, dat Hij maakt in Christus 

 Jezus,  onze Heer.   
- Efeziërs 3:1-3, 6-11, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 
  

 

 Deze woorden maken deel uit van de hoogste openbaringen die ooit aan de 

mensheid werden gegeven. De rode woorden van Christus, [In een zogenaamde “rode letter 

editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt gedrukt] in Mattheüs, Marcus, Lucas en 

Johannes verbleken bij deze woorden. Deze woorden in Efeziërs zijn ook de woorden van 

Christus, althans de woorden van de verheerlijkte Christus, doorgezonden naar ons via 

Zijn gekozen boodschapper: Paulus. 
 Totdat Paulus Efeziërs schreef waren de woorden “te midden van de hemelingen” 

nooit eerder verschenen in welk Schriftgedeelte dan ook. De zegeningen van Israël 

waren altijd hemels van karakter, maar nooit wat de locatie betreft. Maar nu: 

 
 God, Die rijk is in mededogen, vanwege Zijn grote liefde waarmee Hij ons liefheeft 

 (wij die ook dood zijn voor de strafbare feiten en de begeerten), maakt ons 

 tezamen levend in Christus (in genade bent u gered!) en wekt ons tezamen op 
 en plaatst ons tezamen te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat Hij, 

 in de komende aionen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou tonen in 

 Zijn goedheid naar ons in Christus Jezus. 

 
- Efeziërs 2:4-7, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 
 

  

 Onze taak in toekomstige aionen zal zijn: de alles overtreffende rijkdom van Gods 

genade bekendmaken aan hemelse hoogwaardigheidbekleders, zowel de goede als de 
kwade. Zou er voor God een betere manier zijn om deze rijkdom door te geven dan door 

aan zulke onwaardige mensen als wij de hoogste eer van goddelijke gunst te verlenen? 

 

  
 

 

  

 De enige manier waarop wij de hoogte en diepte en breedte van deze roeping 

kunnen bevatten is doordat God Zelf ons een geest van openbaring geeft voor wat deze 
zaak betreft. Daarom is mijn gebed voor jou hetzelfde als het gebed dat Paulus bad voor 

ieder lid van het lichaam van Christus: 
  

  
 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en 

 van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn 

 gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van 
 de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring mag geven in het 

 kennen van Hem, aangezien de ogen van uw hart verlicht zijn, om te weten wat 

 de verwachting van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van 
 het genot van Zijn lotdeel onder de heiligen; 
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 en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is voor ons die 

 geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die werkt in 

 de Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte  en aan Zijn rechterhand zette, 
 te midden van de hemelingen, ver boven alle overheid en macht en kracht en 

 heerschappij en elke naam die genoemd wordt,  niet alleen in deze aioon [“aioon” is 

 Grieks en betekent “lang tijdperk,” het wordt ten onrechte vertaald met “eeuw” of “eeuwigheid”], 
 maar ook in de komende: en Hij onderwerpt alle dingen aan Zijn voeten en geeft 

 Hem als Hoofd over alles aan de ecclesia [de uitverkorenen], die Zijn lichaam is, de 

 volheid van Hem Die Alles in allen voltooit. 
 

- Efeziërs 1:15-23, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 
 

 

 
13. DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN 
 

 De bijgevoegde kaart op blz. 100 vermeldt de verschillen tussen de bruid van het 

Lam en het lichaam van Christus, tussen het evangelie van de Besnijdenis en het 
evangelie van de Onbesnijdenis. Op de bladzijden die volgen worden deze verschillen 

kort uitgelegd. Laat me echter eerst even, voordat we van start gaan, het belang van het 

woord “van” in Galaten 2:7 in je geheugen vastmetselen en waarom dit drie-letter woord 

bewijst dat de evangeliën van Petrus en Paulus inderdaad twee gescheiden en 
verschillende boodschappen zijn. 

 

 

Zilveren kogel 
 

 Voor hen die één enkel “zilveren kogel” vers nodig hebben dat bewijst dat de 
boodschap van Paulus verschillend was van die van Petrus, zou dat vers Galaten 2:7 

moeten zijn. Uit het Concordant Literal New Testament, [zie ook www.schriftwoord.nl]:  

 

 “Mij is toevertrouwd het evangelie van de Onbesnijdenis, zoals Petrus van de 
Besnijdenis.” 

 

 Zelfs de King James Version heeft het niet verprutst: 

 “Het evangelie van de Onbesnijdenis werd mij opgelegd, zoals het evangelie van 

de Besnijdenis aan Petrus.” 
 De New International Version, echter, (ik noem deze de “New Inconsistent 

Version”), heeft het wel verknald: 

 “Aan mij werd de taak gegeven om het evangelie aan de heidenen te 

verkondigen, zoals aan Petrus de taak werd gegeven om het evangelie aan de Joden te 
verkondigen.” 

 Het grote verschil? De NIV heeft “aan” in plaats van “van,” zoals in “het evangelie 

aan de heidenen.” Ik zal het belang hiervan zo meteen uitleggen. 

 De New American Standard Bible heeft het ook verprutst, maar vermeldt, om 
onverklaarbare redenen, de juiste lezing in de kantlijn. Hier luidt de tekst: “Aan mij werd 

het evangelie voor de onbesnedenen toevertrouwd, zoals Petrus voor de besnedenen.” 

 Naast de zin “voor de onbesnedenen,” heeft de NASB echter een voetnoot: “van 

de Onbesnijdenis.” 

 Waarom hebben ze dat niet in de tekst gezet? Het verschil tussen “van” en “voor” 
zou niet groter kunnen zijn. “Van” informeert ons over het karakter, “voor” met de 

bestemming. Als ik de muziek van de Japanners speel en jij speelt de muziek van de 

Mexicanen, dan spelen wij verschillende muziek. Maar als ik de muziek voor de Japanners 

speel en jij speelt de muziek voor de Mexicanen, dan zouden we net zo goed dezelfde 
muziek kunnen spelen. 
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 [Hier volgt, ter vergelijking, Galaten 2:7 uit de gangbare Nederlandse 

Bijbelvertalingen: 

 De Nieuwe Bijbelvertaling: ... dat mij de verkondiging onder de heidenen was 

toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen. 
 De Herziene Statenvertaling: ... dat aan mij het Evangelie onder de onbesnedenen 

toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. 

 De Statenvertaling Jongbloed editie: ... dat aan mij het Evangelie der voorhuid 

toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis (deze vertaling komt overeen met 
de Griekse grondtekst!) 

 De NBG vertaling: ... dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen 

toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen. 

 De Willibrord vertaling: ... dat aan mij het evangelie voor de onbesnedenen was 
toevertrouwd, zoals dat voor de besnedenen aan Petrus. 

 De Groot Nieuws Bijbel: ... dat ik belast was met de verkondiging van het 

evangelie onder de niet-Joden, zoals Petrus met de prediking onder de Joden.] 

  

 
Bereid je nu voor op een korte les Grieks 
 

 In het Grieks van de eerste eeuw, wordt de tweede naamval (“van,” dit duidt op 

de aard van iets) aangegeven (in het vrouwelijk enkelvoud) door de toevoeging van de  

letters eyta (H) en sigma (C) aan het einde van een lidwoord, terwijl bij de derde 
naamval (“voor,” dit duidt op de bestemming van iets) de sigma wordt weggelaten. Elk 

van de drie oudste Griekse manuscripten (Sinaïticus, Vaticanus en Alexandrinus) geeft 

duidelijk de tweede naamval aan in Galaten 2:7. Zoals al eerder opgemerkt, vertaalt de 

King James Version dit correct, net zoals het Concordant Literal New Testament, zie ook 
www.schriftwoord.nl [en de Nederlandse Statenvertaling Jongbloededitie]. De NIV 

vertalers gebruiken ten onrechte het woord “voor,” hoewel ze hetzelfde woord goed 

vertalen in een grammaticaal vergelijkbaar gedeelte (Romeinen 4:11 - “En [Abraham] 

ontving het teken van de besnijdenis”) door “van” te gebruiken. 

 Dank je wel voor je welwillende aandacht. Je les Grieks is nu afgelopen. 
 

  

 

 

31 verschillen 
 

Hier zijn 31 belangrijke verschillen tussen het evangelie van de Besnijdenis en het 

evangelie van de Onbesnijdenis en een korte uitleg van elk. Alle verzen in dit gedeelte 

zijn (indien anders aangegeven) uit het Concordant Literal New Testament, zie ook 
www.schriftwoord.nl. 
 

 1. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Petrus geroepen in Israël (Mattheüs 4:18) 
 

 En Jezus liep langs het Meer van Galilea en zag twee broers, Simon, die Petrus genoemd 

 wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 

 

Het is duidelijk dat het Meer van Galilea in Israël is. Waarom benadrukken dat Petrus, de 

sleutelhouder van het aardse koninkrijk, Jezus voor de eerste keer ontmoette in Israël? 

Vanwege het contrast: 
 

 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Paulus geroepen buiten Israël (Handelingen 9:3) 
 

 En terwijl Hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam.  En 

 plotseling  omscheen hem een licht vanuit de hemel. 
Vervolg op blz. 101 
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Evangelie van de                 Evangelie van de 

Besnijdenis         Galaten 2:7       Onbesnijdenis 

 
 
 

 

 

 

Petrus         Om hen die op                       Om hen die in          Paulus 

        aarde zijn te                                           de hemelen zijn 
 verzoenen….                      te verzoenen….  

           

     

 
 In overeenstemming      Een geheim   

                met de profeten                       tot aan Paulus 
Handelingen 3:24-25           Efeziërs 3:8-10  

 

 

 
 

 

T R A D I T I O N E E L                         O N B E K E N D 
 

 

 
    

 Dienaar van de                                   Eerstgeborene van 
 besnijdenis                                       elk schepsel 
  Rom. 15:8            Kol. 1:15 

 

 
 

 

 

 

Regeren                Regeren te midden 
 op aarde         van de hemelingen 
Openbaringen 5:10       Efeziërs 2:6-7 

 
 

 
  
 

Jezus Christus 

“Door Hem, om het 

al met Hem te 

verzoenen (vrede 

makend door het 

bloed van Zijn 

kruis), door Hem, 

zowel zij die op 

aarde zijn als zij 

die in de hemelen 

zijn.” 

Kolossenzen 1:20 



101 
 

De verheerlijkte Christus wachtte totdat Paulus buiten het land van zijn voorvaderen was 

voordat Hij hem arresteerde. Er gebeurt niets toevallig bij Gods aardse bemoeienissen. 

Paulus’ goddelijke taak was een nieuw evangelie verkondigen aan de volkeren. Zou er 

een betere plaats kunnen zijn geweest voor zijn roeping dan tussen de volkeren? 
  

 

 2. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Verkondigd onder Israëlieten (Jacobus 1:1; 1Petrus 1:1) 
 

 - Jacobus, een slaaf van God en van de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen  die in 

 de verstrooiing zijn. 
 - Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de uitverkoren emigranten  in de verstrooiing 

 in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. 

 

Zodra men beseft dat er in het Nieuwe Testament twee verschillende evangeliën worden 

verkondigd aan twee verschillende groepen mensen, springen er plotseling allerlei dingen 

uit de tekst naar voren die eerder nooit duidelijk waren. Bijvoorbeeld: “Jacobus aan de 

twaalf stammen.” Zit jij andermans post te lezen en het op jezelf toe te passen? De hele 

Schrift is voor ons, maar niet alles gaat over ons. 
 

 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Verkondigd onder de volkeren (Efeziërs 3:8) 
 

 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven: om aan de heidenen het 

 evangelie van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. 

 

Paulus schrijft aan Romeinen en Galaten en mensen uit Filippi. Hoewel jij net zo min als 

ik een Filipenzer bent, hebben deze lieden die de brieven van Paulus ontvangen één ding 

gemeen: ze zijn allemaal heidenen, niet-Joden. Wat boodschappen van redding betreft 
zijn er voor God slechts twee groepen mensen: Joden en niet-Joden; Besnijdenis en 

Onbesnijdenis. Behalve deze is de rest bijzaak. 

 
 
 3. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Redding dankzij Israël (Handelingen 10:30-32) 

 

 En Cornelius zei: “Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast, en op het negende uur 
 bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in  blinkende kleding voor mij en die zei: 

 Cornelius, je gebed is verhoord en je aalmoezen zijn bij God in gedachtenis gekomen. 

 Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt; deze is 
 te gast in het huis van Simon, een leerlooier, bij de zee.” 

 

Zonder Petrus gaat Cornelius ten onder. Petrus behoorde tot het volk dat God “Een 

koninklijk priesterschap” noemde. Een priester is een tussenpersoon, een kanaal. Op 
aarde zal Israël altijd het kanaal zijn tussen God en de volkeren. Zo zal het gaan in het 

aardse koninkrijk: 
 

 Man uit de volkeren: Ik moet gered worden! 
 Omstander: Snel! Laat iemand een Israëliet halen! 

 

Klinkt dit vergezocht? Lees Zacharia 8:23 - 
 
 Zo zegt JAHWEH van de legermachten: “In die dagen zal het gebeuren dat tien 

 stervelingen uit alle talen van de volkeren, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een 

 Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben 
 gehoord dat God met u is.” 
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 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Redding ondanks Israël (Handelingen 13:6-12; Romeinen 11:15) 

  
 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, 

 een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de stadhouder 

 Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde 
 ernaar het Woord van God te horen. Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam 

 vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar 

 Saulus (die ook Paulus is), vervuld met Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: 
 ‘O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zul 

 je er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? En nu, zie, de hand 

 van de Heer is tegen je en je zult blind zijn en de zon voor een vastgestelde tijd niet zien.’ 

 En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij 
 naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, 

 geloofde hij, versteld over de leer van de Heer. 

 

Hier hebben we een heiden die redding zoekt en een Israëliet die in de coulissen staat te 

wachten. Klinkt als een ideale toestand, toch? Deze keer niet. Bij het evangelie van 

Paulus hindert de aanwezigheid van een wet liefhebbend volk (Israël) een boodschap van 

genade. De heidense stadhouder Sergius Paulus wordt niet gered dankzij een Israëliet, 
maar eerder ondanks hem. Zou je kunnen zeggen: “God geeft hier een aanwijzing?” 

 
 Want als hun verwerping verzoening van de wereld betekent, wat betekent dan hun 

 aanneming anders dan leven uit de doden? 
- Romeinen 11:15 

 

Vóór Paulus zou alleen al het noemen van de uitdrukking “de verwerping van Israël” 
wanhoop veroorzaakt hebben bij zowel heiden als Jood. Vreemd genoeg is de verwerping 

van Israël hier goed nieuws. God houdt de volle glorie van de genade achter totdat de 

wet van tafel geveegd wordt. Anders gezegd: Totdat God Israël verhardt en haar tijdelijk 

aan de kant zet, wachten de diepten van zijn genade in de coulissen. Twee dingen 

weerhouden ons van het besef van genade: 1) vlees, en 2) wet. (Met andere woorden: 
Israël.) Als vleselijke verschillen belangrijk zijn - waar is dan de genade? Als men de wet 

moet gehoorzamen, want anders - waar is dan de genade? God zal voltooien wat Hij 

begon met Israël, maar pas wanneer Hij het laatste lid van het lichaam van Christus 

geroepen heeft en dit tijdperk van de volkeren afsluit. 
 
 

 4. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Heiligen aangeduid als de bruid van het Lam (Johannes 3:29; Openbaring 21:9) 
 

 Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en 

 Hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu 
 is volkomen geworden. 

 

Vroeger dacht ik dat iemand het dichtst bij Christus kon komen door Zijn bruid te zijn. Ik 

bedoel, staat de bruid niet slechts één stap verwijderd van de bruidegom? Houden zij 
elkaars hand niet vast? Toen ontdekte ik dat ik een lid was van het lichaam van Christus. 

Ik zou niet met Hem trouwen, ik was een deel van Hem. Onze relatie met Christus is veel 

intiemer dan die van Israël. Zij staan één stap verwijderd van Hem; dat is fantastisch en 

wie zou durven zeggen dat dat niet zo is? Maar wij zijn Hem. 
 

 En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste 

 plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: “Kom, ik zal je de bruid, de vrouw 
 van het Lam, laten zien.” 

- Openbaring 21:9 

 

Nogmaals, de uitdrukking “bruid van Christus” staat nergens in de Schrift. De term is als 
een idee van Frankenstein, de kop van een goudvis op het lijf van een hamster zetten.  
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“Christus” is de term die verbonden is met de hemelse heerlijkheden van onze Redder en 

Zijn roeping van Paulus voor de volkeren. “Bruid,” aan de andere kant, was en zal altijd 

zijn de relatie van Israël met Hem. 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Heiligen aangeduid als het lichaam van Christus (Efeziërs 5:29-30) 

 
 Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer 

 de ecclesia [de uitverkorenen]. Want wij zijn leden van Zijn lichaam. 

 
God sprak nooit over de heidenvolkeren alsof zij Zijn bruid waren. Maar de leden uit de 

volkeren (en die Israëlieten die de roeping hoorden en afzagen van hun nationale 

identiteit) werden leden van Zijn lichaam: een veel intiemere relatie. Laten we 

onderscheiden wat Hij onderscheidt. Wij hoeven ons niet schuldig te voelen dat onze 

heerlijkheid meer is dan die van Israël. Dit is niet ons plan, maar dat van God. In Gods 
heerlijke plan zal iedereen tevreden zijn met zijn respectieve heerlijkheden. God geeft 

wat Hij belooft - dit voor Israël en dat voor de volkeren. 

 
 
 5. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Aardse heerlijkheid (1Korinthiërs 15:40; Johannes 3:12) 

 
 Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse 

 is verschillend, en die van de aardse is verschillend. 

 
Paulus gebruikt de schepping als voorbeeld van verschillende heerlijkheden. Paulus’ 

gebruik van “hemels” en “aards” laat de verschillen zien tussen de twee evangeliën en de 

twee groepen heiligen die onsterfelijk gemaakt worden. Merk op dat het 

gemeenschappelijke woord “heerlijkheid” is. Israël zal niet jaloers zijn op het lichaam van 

Christus en het lichaam van Christus zal niet jaloers zijn op Israël. Ieder zal zeggen: 
“Kijk toch eens naar onze heerlijkheid!” en zij zullen God ervoor prijzen. 

Merk ook het gebruik van het woord “lichaam” op. Bruid-van-het-Lam-heiligen en 

Lichaam-van-Christus-heiligen hebben allen lichamen. Bruidsheiligen zullen lichamen 

hebben die samengesteld zijn als het lichaam van de opgewekte Jezus toen Hij verscheen 
aan Zijn discipelen in Lucas 24:36-43 en vis met hen at. Zij dachten dat Hij een geest 

was, maar Hij zei tegen hen: “Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en 

beenderen, zoals jullie zien dat Ik heb.” De lichamen van de hemelse heiligen, echter, 

zullen lijken op het lichaam waarin Christus verscheen aan Saulus op de weg naar 
Damascus. Het was nog steeds Christus, maar Hij was niet langer een Joodse Christus. 

Hij was, zoals Paulus later getuigde, “een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de 

zon” (Handelingen 26:13). 
 
 Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik u hemelse 

 dingen vertel?  

- Johannes 3:12 

 
Paulus vertelde de volkeren zowel over het aardse als het hemelse, terwijl de 

aardgebonden Christus met slechts een bediening voor Israëlieten, de hemelse geheimen 

voor hen achterhield. Waarom? Leden van de bruid van het Lam zullen, uiteraard, aards 

zijn, geen hemelse heiligen. Israël hoefde niets te weten over de hemelen en Jezus Zelf 
zei dat ze het toch niet zouden geloven.  
 

 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Hemelse heerlijkheid (1Korinthiërs 15:40-41; Johannes 3:12) 
  

 Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse 

 is verschillend en die van de aardse is verschillend.  
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 De glans van de zon is verschillend en  de glans van de maan is verschillend en de glans 

 van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal 

 ook de opstanding van de doden zijn.  
 

Zelfs onder degenen in het lichaam van Christus zijn er verschillen in de heerlijkheid van 

de lichamen. Om dit duidelijk te maken gebruikt Paulus de zon, maan en sterren. Elk van 

deze is een hemels lichaam, niet waar? Maar elk heeft een andere heerlijkheid: de 
heerlijkheid van de zon overschaduwt die van de maan. Iemand zal misschien zeggen: 

“Ik ben een ster.” Maar zelfs onder deze is er verschil in heerlijkheid. Er zijn 

dwergsterren, neutronensterren en blauwe superreuzen. Met Gods vernuftige regeling zal 

er geen ruimte zijn voor opschepperij van de ene ster over de andere. Elk zal naar 
vermogen gevuld worden met de heerlijkheid van God. Nogmaals, de 

gemeenschappelijke deler is: Heerlijkheid. 
 

 Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik u hemelse 
 dingen vertel?  

- Johannes 3:12 

 
Israël heeft van oudsher een geloofsprobleem. Het was hun onmogelijk om zelfs maar 

aardse waarheid te begrijpen, laat staan waarheid die aan de hemelsfeer toebehoort. Ik 

wil Israël niet in diskrediet brengen. Zij zitten vast in een Godgeïnspireerde verharding 

(Romeinen 9:18; 11:7-8) en zullen daar niet uitkomen totdat God de roeping van Zijn 

hemelse heiligen afsluit.   
 
 

 6. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 
 Raciale verschillen belangrijk (Mattheüs 19:28; Openbaring 21:10-12) 

 

 En Jezus zei tegen hen: “Voorwaar, Ik zeg jullie dat jullie die Mij gevolgd zijn, in de 
 wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid,  ook 

 zullen zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zullen oordelen.” 

 

Het getal twaalf spreekt altijd van Israël en Israël spreekt altijd van vleselijke verschil. In 
dit evangelie is er ruimte voor opschepperij. Tenzij je je afkomst kon traceren, had je 

pech gehad voor wat betreft het regeren in het koninkrijk en op één van die twaalf 

tronen zitten kon je helemaal wel schudden. 

Ik was geschokt toen ik ontdekte dat vleselijk verschil nog steeds zal bestaan in het 
aardse koninkrijk, het duizendjarig vrederijk. 

Denk jij dat vleselijke verschillen alleen thuishoren in het Oude Testament - of alleen in 

de vier verslagen van het evangelie? Wordt Israël alleen erkend op deze huidige aarde? 

Nou, kijk maar eens als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel om op de nieuwe 

aarde geplaatst te worden: 
 

 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vorige hemel en de vorige aarde 

 waren voorbijgegaan en de zee was er niet meer.  En ik zag de heilige stad, het nieuwe 
 Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar 

 man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: “Zie, de 

 tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen tabernakelen, en zij zullen Zijn volk 
 zijn, en God Zelf zal bij hen zijn.” 

- Openbaring 21:1-3 

 

Zelfs op de nieuwe aarde zullen vleselijke verschillen (op en top Jeruzalem) de scepter 
zwaaien en Israël regeert oppermachtig. Steeds wanneer je het woord “aarde” hoort (of 

het nou nieuw of oud is) moet je begrijpen dat Israëlieten aan de top zullen staan. Op de 

nieuwe aarde zal het priesterschap van Israël met pensioen gaan (daar is geen tempel - 

Openbaring 21:22), maar zij zal nog steeds een volk van koningen zijn. Let op de 
herhaling van het getal twaalf (verwijzend naar Israël) in het volgende tekstgedeelte 

over de nieuwe aarde: 
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 En hij voert mij weg in geest op een grote en hoge berg en laat mij de heilige stad zien, 

 Jeruzalem, terwijl het neerdaalt uit de hemel, bij God vandaan. Zij heeft de heerlijkheid 

 van God, en haar uitstraling is als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere jaspis 
 steen. Zij heeft een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf 

 boodschappers. Ook zijn er namen in gegraveerd, namelijk van de twaalf stammen van de 

 zonen van Israël. 
- Openbaring 21:10-12 

 

En wat gebeurt er ondertussen in de hemel? 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Raciale verschillen onbelangrijk (1Korinthiërs 12:13; Galaten 3:27-28) 

 
 Want ook in één geest zijn wij allen tot in één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij 

 Grieken, hetzij  slaven, hetzij vrijen, en allen zijn gemaakt om één geest in zich op te 

 nemen.  

 

Het lichaam van Christus wordt één lichaam. In dit lichaam zal niemand zeggen: “Hij is 

een Jood,” of “Zij is een Griekse.” 

Israëlieten kunnen deel zijn van het lichaam van Christus, maar, in geest, zien zij af van 

hun nationale identiteit. Paulus was het eerste lid van het lichaam van Christus. Ooit 
schepte hij op over zijn raciale onderscheid, maar lidmaatschap in het lichaam van 

Christus bewoog hem ertoe dat in te trekken in Filippenzen 3:4-7. 
 
 En heb ik zelfs vertrouwen in vlees? Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen in 

 vlees, ik nog meer: besneden op de achtste dag, uit het geslacht van  Israël, van de 

 stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver 

 betreft een vervolger van de ecclesia [de uitverkorenen], wat de rechtvaardigheid betreft die 
 in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als 

 schade  beschouwd. 

 
Petrus zou dit nooit gezegd kunnen hebben. Voor Petrus was het van vitaal belang om 

een Jood te zijn, zodat hij op één van die twaalf tronen kon zitten, zoals Jezus hem 

beloofd had. 
 
 Voor wie gedoopt zijn in Christus, bekleed je met Christus, in Wie Jood noch Griek is, slaaf 

 noch vrije, mannelijk noch vrouwelijk, want jullie zijn allen één in Christus Jezus. 

 
- Galaten 3:27-28 

 

In het licht van wat ik net zei over Petrus is het verbazend om te vernemen dat Petrus 

niet in Christus gedoopt was. Klopt. Petrus is geen lid van het lichaam van Christus. Hij is 
een lid van de bruid van het Lam. Hij is een Israëliet en heeft alle reden om op te 

scheppen over zijn fysieke afstamming. Als Petrus in de rij gaat staan voor het koninkrijk 

dan zal hij zijn kaartje kunnen laten zien dat zegt: “Israëliet.” Daardoor zal hij 

binnenkomen. Als dit geen vleselijk onderscheid is, wat dan wel? 

Wat een goed moment om je het verschil te vertellen tussen “Christus Jezus” en “Jezus 
Christus.” Bekijk dit eens: 

In 1Petrus 1:1 noemt Petrus zichzelf “een apostel van Jezus Christus.” In Efeziërs 1:1, 

echter, noemt Paulus zichzelf “een apostel van Christus Jezus.” Is dit toevallig? Een 

onbeduidend detail? Nee. Er zijn geen toevalligheden in Gods Woord. Er zijn 
onbeduidende details, maar hier niet. Laten we het nog eens nagaan: 

 

 - 1Petrus 1:1 -  
 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de uitverkoren emigranten in de  verstrooiing... 

 

  - Efeziërs 1:1 - 
 Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan alle heiligen... 
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Op aarde was de naam van onze Heer: Jezus. De naam Jezus Christus laat ons daarom 

allereerst kennismaken met Zijn aardse ervaring. Blijkbaar was “Jezus” één van de 

meeste gangbare namen in die tijd. We weten dat “Christus” niet Jezus’ achternaam is. 

Het is Zijn verheven titel; het betekent “gezalfde.” Dus herinnert de naam “Christus 
Jezus” ons direct aan Zijn verheven status en hoofdkwartier. 

Het is opmerkelijk dat Paulus de enige Nieuwtestamentische schrijver is die de naam 

“Christus Jezus” gebruikt; hij doet het ongeveer negentig keer. De Besnijdenisschrijvers 

(Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Jacobus, Petrus en Judas) gebruiken “Christus 
Jezus” nul keer, d.w.z. nul keer dus. 

Laten we het opnieuw bekijken: 

  

 Gebruik van “Christus Jezus” door Paulus:  90 
 Gebruik van “Christus Jezus” door alle anderen:    0 

 

En hoe zit het dan met de naam “Jezus Christus?” De Besnijdenisschrijvers gebruiken 

hem, volgens mijn telling, veertien keer. Gebruikt Paulus de titel “Jezus Christus” ook? 

Ja. Ongeveer twintig keer. Waarom verwisselt alleen Paulus de titels? Net als de andere 
schrijvers verwijst Paulus naar de persoon Jezus Christus. Maar, nogmaals, alleen Paulus 

gebruikt de unieke combinatie Christus Jezus, want alleen Paulus ontving de waarheid 

dat een select aantal mensen de titel “Christus” zal delen. Mensen die dit uiteindelijk 

zullen doen staan in de brieven van Paulus bekend als “leden van het lichaam van 
Christus.” De Besnijdenisheiligen, daarentegen, zijn geen leden van het lichaam van 

Christus; nogmaals, zij zijn de bruid van het Lam (Openbaring 19:7-8), verbonden met 

de naam “Jezus,” de primaire naam die onze Heer op aarde aannam. 

A.E. Knoch schrijft in “Studies in Colosians”: 
  
 “Christus Jezus” en “Jezus Christus” - wat zit er een enorm verschil tussen deze twee titels, 
 hoewel de een slechts een verwisseling is van de ander. Jezus Christus is de nederige, verachte, 
 verworpen, gekruisigde Messias. Zijn heerlijkheden wachten tot de toekomst, tot het moment 
 van Zijn terugkeer op Aarde. Op dit moment heeft Hij hier beneden geen plaats.  
 Maar dan Christus Jezus! Hij is nu al de hoogste in de hemelen. Gezeten aan de rechterhand van 
 God is er geen waardigheid die gelijk is aan de Zijne.  
 
 Alle kracht en macht,  alle soevereiniteit en gezag onder de hemelingen is in Hem 
 geconcentreerd. Daar wordt Hij niet vernederd, maar geëerd. Daar wordt Hij niet verworpen, 
 maar toegejuicht. Daar wordt Hij niet gekruisigd, maar verheerlijkt. Wij begroeten Hem, niet 
 alleen als de komende Koning op aarde, maar als het huidige Hoofd van alle hemelse macht en 
 majesteit. Gegroet, Christus Jezus! 
 
 
  
 7. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Gelovigen bekend vanaf de nederwerping van de wereld (Openbaring 17:8) 
  

 Het wilde beest dat jij waarnam was, en is niet, en het staat op het punt op te stijgen uit 

 de afgrond en gaat weg ter vernietiging. En die op aarde wonen, van wie de namen niet 
 geschreven zijn geworden in het boek van het leven vanaf de nederwerping van de wereld, 

 zullen zich verbazen, kijkend naar het wilde beest, dat het was en niet is en aanwezig zal 

 zijn.  

 

In de gangbare versies werd “de nederwerping van de wereld” verkeerd vertaald met “de 

grondlegging van de wereld.” Tussen de schepping van de hemelen en aarde in Genesis 

1:1 en de herschepping van deze, beginnend in vers 3, heeft zich een gigantische ramp 

voorgedaan. Genesis 1:1 uit de Concordant Version of the Old Testament [zie ook 

www.schriftwoord.nl] leest: “In een begin schiep God de hemelen en de aarde.” Tot hiertoe 

gaat alles goed. Dan lezen we in vers 2: “Wat de aarde betreft, zij werd chaos en 

leegstaand.” Zo werd het.  

 

http://www.schriftwoord.nl/
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De King James Version [en de gangbare Ned. vertalingen] zegt ten onrechte dat God het zo 

gemaakt heeft (“In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En de aarde was 

woest en leeg”), maar dat is onmogelijk: Jesaja 45:18 zegt dat Hij de aarde geformeerd 

heeft opdat men erop zou wonen. 
De intrede van zonde in de wereld begon niet bij Adam. De intrede van zonde begon bij 

de nederwerping van de wereld, lang geleden in Genesis 1:2, lang voordat Adam in Eden 

rondwandelde. Kennelijk ging het toen om een soort van geestelijke rebellie. Waarom is  

dit van belang? 
Israël is altijd bezig met zonde. De wet kwam, ogenschijnlijk, om met de zonde af te 

rekenen. Een volk dat sterk afhankelijk is van vlees (Israël) vecht van nature tegen 

vlees. De meeste Christenen bevinden zich in dit strijdperk; zij vechten voortdurend 

tegen hun vleselijke neigingen. En dus klinkt de roeping van Israël “vanaf” de 
nederwerping van de wereld logisch. Zodra zonde de wereld binnenkwam begon de strijd 

tegen de zonde. Dit rijmt volmaakt met de roeping van Israël. Waarover gaat het Oude 

Testament vooral? Zonde, zonde en nog meer zonde. 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Gelovigen bekend vóór de nederwerping van de wereld (Efeziërs 1:3-4) 

 

 Gezegend zij  de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met alle 
 geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus, zoals Hij ons vóór de 

 nederwerping van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en onberispelijk 

 zouden zijn voor Zijn aangezicht... 

 

Geniet van dit wonder. Er zijn geen toevallige woorden of uitdrukkingen in de openbaring 

van God. Wat een verschil tussen “vanaf” en “voor.” Wij werden geroepen in Christus 

voordat zonde de wereld zelfs maar was binnengekomen. Met andere woorden: wij 
waren veilig in Hem voordat dingen als fouten of mislukkingen zelfs maar bestonden. En 

dus kunnen fouten of mislukkingen ons niet verwijderen van Christus. Niets kan ons 

scheiden van de liefde van God (Romeinen 8:38-39). (Dat is de reden dat gelovigen die 

Paulus volgen zo gelukkig zijn en mensen die jou met Israël om de oren slaan en de wet 
volgen zo ellendig zijn en veroordelend en eigengerechtig.) 

Laat me het nog een keer zeggen: Omdat God ons uitverkoos voor de intrede van zonde 

in de wereld, kan de latere intrede van zonde niet verwoesten wat wij hebben in 

Christus. (Ik spreek over de zekerheid van de gelovige, die Israël niet heeft.) Paulus 
schrijft aan Timotheüs in 2Timotheüs 1:8-9 
 

 Lijd verdrukking met het evangelie, overeenkomstig de kracht van God, Die ons redt en 

 roept met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig 
 Zijn eigen bedoeling en de genade, die ons gegeven is in Christus Jezus... 

 

Onze roeping is niet overeenkomstig onze werken. Waarom niet? Wij werden uitverkoren 

in Christus voordat we ook maar enig werk hadden verricht. Nog verbluffender: wij 
werden uitverkoren in Christus voordat onverkwikkelijke werken zelfs maar uitgevonden 

waren. Waarom zou je in vredesnaam een Israëliet willen zijn? Vind je het leuk om tegen 

zonde te strijden? Vind je het leuk om op de proef gesteld te worden? Ik ben bang dat 

veel mensen dat leuk vinden. (Hallmark zou kaarten van medeleven moeten hebben die 
zeggen: “Ik hoor dat je Israëliet wilt worden.” Aan de binnenkant een foto van een knul 

die lijzig onder een stapel stenen ligt, met de tekst: “Sterkte ermee.”) 

 
 
 8. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Gelovigen eerst geroepen, daarna uitverkoren (Mattheüs 22:14) 

 
 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 

 

Het evangelie van de Besnijdenis wordt gepresenteerd als een “als/dan” voorstel. Dat wil 

zeggen: “Als je Mijn roeping beantwoordt, dan zal Ik je uitverkiezen.”  
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En dus zegt Jezus in Openbaring 3:20 
  

 “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij 
 hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” 

 

Hou in gedachten dat dit vanuit het relatieve standpunt is. In absolute zin kan niemand 

reageren op Jezus Christus, tenzij God hem of haar eerst het vermogen geeft om dat te 
doen. Want Jezus getuigde ook: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij 

zendt, hem trekt” (Johannes 6:44). God presenteerde het Besnijdenisevangelie als een 

“als/dan” voorstel: als een mengsel van wet en genade. Relatief gesproken vereist het 

menselijke medewerking. God wilde dat het zo gepresenteerd zou worden. Het 
oorspronkelijke doel was om menselijk falen aan te tonen. God had een volk nodig dat 

ervan overtuigd was dat het zichzelf zou kunnen rechtvaardigen door werken van de wet, 

zodat Hij later naar deze mensen zou kunnen wijzen - volslagen mislukkelingen - en 

zeggen: “Zie je nou wel? Door werken van de wet zal geen enkel vlees worden 

gerechtvaardigd” (Romeinen 3:20). 
(Herinner je dat Israël een gigantische vertoning was van het falen van het vlees: het 

Christendom heeft de boodschap niet ontvangen en probeert nog altijd in onwetendheid - 

en in strijd met de heersende tijdrekening - de wet te volgen.) 

Werpt God Israël weg nu zij haar missie als slecht voorbeeld heeft vervuld? Nee. God is 
barmhartig en trouw aan Zichzelf. Hij zal de beloften aan Israël vervullen; Hijzelf zal haar 

een nieuw hart geven (Jeremia 31:33). 

Ondertussen... 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Gelovigen eerst uitverkoren, daarna geroepen (Romeinen 8:30) 

 
 En hen die Hij van tevoren ertoe bestemt, die roept Hij ook en hen die Hij roept, die 

 rechtvaardigt Hij ook en hen die Hij rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook. 

 

Nu Hij Israël tijdelijk aan de kant had gezet (lees Romeinen, hoofdstuk 11), was God er 
klaar voor om een evangelie te lanceren dat gepresenteerd werd - vanaf het begin - als 

een boodschap van volledige genade. Vandaar het radicale taalgebruik van Paulus. Bij 

Paulus wordt redding eerder gepresenteerd als een gedane zaak - een feit - dan als een 

“als/dan” voorstel. Het is niet iets dat je voor waar aanneemt; het is een waarheid die je 
aanneemt. Kijk er zo eens naar: 
 

 Besnijdenisevangelie: “Dit kan van jou zijn - als de prijs goed is.” 

 Onbesnijdenisevangelie: “De prijs was goed (Christus’ offer) - kijk eens wat je nu hebt.” 

 

Iedereen die door God is uitverkoren en is voorbestemd voor lidmaatschap in het lichaam 

van Christus zal - op een bepaald punt tijdens zijn of haar leven in dit tijdperk - de 

waarheid horen en er gehoor aan geven. De waarheid zal verstrekt worden aan hen die 
voorbestemd zijn voor deze heerlijke roeping, overeenkomstig Romeinen 8:29-30 
 

 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om 
 aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder 

 vele broeders. En hen die Hij van tevoren ertoe bestemt, die roept Hij ook en hen die Hij 

 roept, die rechtvaardigt Hij ook en hen die Hij rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook. 

 
Hoe zou dit in vredesnaam kunnen worden opgevat als een uitdaging tot geloof? Als het 

zoiets is, dan is het een uitdaging voor God om te vervullen wat Hij van te voren bepaald 

had te zullen volbrengen. Als een lid van het lichaam van Christus - aionen* voor de 

geboorte van die persoon voorbestemd - in dit leven niet op de hoogte wordt gesteld met 
zijn of haar roeping, dan is dat de fout van God, niet van die persoon. *[“aionen” is Grieks en 

betekent “lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten onrechte vertaald met “eeuwigheden”]  Wie 

controleert, ten slotte, elke omstandigheid in het universum? God, natuurlijk (Efeziërs 

1:11; Kolossenzen 1:20). Het Besnijdenisevangelie wordt gepresenteerd als een 
uitdaging; dat is waarom mensen die op werken zijn gericht er van houden. 
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 9. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Zullen de wet houden (Micha 4:2) 

 
 Vele volkeren zullen op weg gaan en zeggen: “Kom, laten wij opgaan naar de berg van 

 JAHWEH, naar het huis van de God van Jacob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn 

 wegen en zullen wij Zijn paden bewandelen.” Want uit Sion zal de wet uitgaan en het 
 woord van JAHWEH uit Jeruzalem.” 

 

Mensen die andermans post lezen en die op zichzelf toepassen, krijgen allerlei verkeerde 

ideeën. Christenen lezen dit vers uit Micha 4:2 en gebruiken het om te kunnen zeggen: 
“Zie je nou wel? Wij moeten de wet houden.” Dit is net zo belachelijk als verwijzen naar 

Gods instructies aan Noach (Genesis, hoofdstuk 6) en zeggen: “Zie je nou wel? Wij 

moeten een ark bouwen.” In Micha gaat het niet eens over de plicht van Israël om de 

wet te houden. Dat werd allang van haar verwacht en ze deed het niet. Dit is een belofte 
van God: “Want uit Sion zal de wet uitgaan...” Hoe kan God daar zo zeker van zijn? 

Hijzelf zal de wet schrijven op het gezamenlijke hart van Israël. 
 

 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 
 Niet onder de wet (Romeinen 6:14) 

 

 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de 
 genade. 

 

Geen wonder dat mensen in de war raken als ze de Bijbel lezen: ze gooien alles door 

elkaar. Want, zeg nou zelf, hoe verzoen je Micha 4:2 met Romeinen 6:14? Hier is het 
geheim dat de manier waarop je de Bijbel leest zal veranderen: je verzoent ze niet. Het 

was nooit de bedoeling dat ze verzoend zouden worden. Het zijn twee verschillende 

boodschappen, bedoeld voor twee verschillende groepen mensen. Zodra je deze 

waarheid verneemt en er naar gaat leven, zullen Schriftgedeelten die je verwarden en 
frustreerden op hun goede plek vallen. Nu hoef je genade niet langer te verdunnen om 

haar overeen te laten stemmen met de wet. (Alsof dat überhaupt mogelijk zou zijn.) Nu 

hoef je niet langer te proberen om wet te verheffen tot de status van genade. 

 
 
 10. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Waterdoop vereist (Handelingen 2:38) 

 
 En Petrus zegt tot hen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van 

 Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest 

 ontvangen.” 

 

Ik zal nooit die bumpersticker vergeten die ik op een dag zag toen ik bezig was met mijn 

eigen zaken en gelukkig leefde in de genade van God. De bestuurder was duidelijk een 

religieus persoon die de twee evangeliën vermengde en deze bumpersticker gekocht had 
van een standaard, Christelijk bumperstickerbedrijf dat ook de twee evangeliën 

vermengde. De sticker zei: “Gehoorzaam Handelingen 2:38.” 

Als ik niet beter geweten had, dan had dit deprimerende, anachronistische bevel mijn 

dag verpest. In plaats daarvan schudde ik mijn hoofd, had medelijden met die persoon 

en ging verder met zwelgen in de genade van God - zonder nat te hoeven worden. 
Ja, er was ooit een tijd dat waterdoop vereist was. Er was ooit ook een tijd dat het 

vereist was dat je een lammetje naar Jeruzalem bracht en toekeek terwijl zijn keeltje 

werd doorgesneden. Bloed aan je deurpost smeren werd ook van je verlangd, gedurende 

een bepaald tijdperk dat nu in het verleden ligt. Er was ooit een tijd dat je alle 
mannelijke nakomelingen moest besnijden op de achtste dag na de geboorte - en wee je 

gebeente als je het op de negende dag deed. 

Handelingen 2:38 was een oproep tot berouw, verspreid onder een volk dat zich kort 

geleden schuldig had gemaakt aan het doden van zijn eigen Messias.  
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Het “berouw” van de context had de bedoeling dat men zich de haren uit het hoofd zou 

rukken vanwege het doden van de Christus. Heb jij de Messias van Israël gekruisigd? Ik 

niet. Dus sla je poging te gehoorzamen aan Handelingen 2:38 maar over en ga in plaats 
daarvan zwelgen in de genade van God. 
 

 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 
 Waterdoop niet vereist (1Korinthiërs 1:17; 12:13) 

 

 Want Christus zendt mij niet om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen,  niet 

 met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. 

 

Letterlijke doop reinigt en verenigt ceremonieel door middel van water. Figuurlijke doop 

reinigt en verenigt door middel van geest. Het doet wat waterdoop deed, zonder de 

handdoek. Tegenwoordig worden we gedoopt in de dood van Christus (Romeinen 6:3-4). 
Wij hebben volledige vereenzelviging met Christus - Zijn dood, begrafenis, opwekking en 

verheerlijking. Waterdoop was de schaduw en volledige vereenzelviging met Christus is 

het materiaal [de substantie]. Nu we het materiaal hebben is het dwaas om terug te 

keren naar de schaduw ervan. Dat lijkt veel op een volwassene die aan een speen zuigt. 
Nogmaals, er was ooit een tijd dat waterdoop redding bracht. Betekent dit dat berouw en 

dopen vandaag nodig zijn? Zouden we de boodschap moeten verkondigen dat het kruis 

van Christus ons redt van zonde, of dat redding komt van Christus plus doop en berouw? 

Is het antwoord op deze vraag niet iets dat we zeker zouden moeten weten? Misschien 
zouden we ons moeten afvragen: wat heeft God onlangs over dopen gezegd? Negeren 

van wat God onlangs gezegd heeft over een belangrijk onderwerp zou iemand ertoe 

kunnen aanzetten om een ark te gaan bouwen, zich te laten besnijden voor redding of 

schapen te gaan offeren. 
 

 Want ook in één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, 

 hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn gemaakt om één geest in zich op te nemen. 

 
- 1Korinthiërs 12:13 

 

Paulus bracht een nieuwe boodschap naar de volkeren en ja, Paulus heeft inderdaad in 
het begin een paar mensen gedoopt - niet in de doop van Johannes, maar in de naam 

van de Heer Jezus. Herinner je dat de doop een generiek ritueel is dat mensen 

ceremonieel reinigt en hen verbindt tot een gemeenschappelijke zaak. 

Hier is de sleutel, met betrekking tot Paulus: zijn bediening ging “van heerlijkheid tot 

heerlijkheid” (2Korinthiërs 3:18). Met andere woorden: de Paulus van het midden van 
Handelingen is niet de Paulus van Efeziërs. Paulus verwijderde geleidelijk alle rituelen en 

ceremonies uit zijn boodschap en zo werd het geleidelijk en uiteindelijk een boodschap 

van zuivere genade. En zo is het vandaag nog steeds. Tegenwoordig is er maar één doop 

(Efeziërs 4:5) en die is niet in water. 
 

 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 

 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de 
 doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in nieuwheid van leven 

 zouden wandelen. 

- Romeinen 6:3-4 

 
Als mensen mij vragen of ik ben gedoopt, dan ben ik in de gelegenheid om Christus te 

verkondigen en zeg ik: “Ja, ik ben 2000 jaar geleden gedoopt.” Dopen in water ontkent 

vandaag de dag de grote waarheid van de doop in Christus’ dood. Dan kun je net zo 

goed weer lammetjes gaan doden voor vergeving van zonden. 
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 11. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Moeten opnieuw geboren worden (“wedergeboren” - Johannes 3:3) 

 
 Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 

 opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” 

 
Christus zinspeelde op Jesaja 66:8 - een volk zou geboren worden in één dag. Nicodemus 

(de man tegen wie Jezus sprak) had daarvan moeten weten. “Opnieuw geboren worden” 

betekent iets nieuws voortbrengen uit iets ouds. Het oude is Israël en het nieuwe is een 

Israël met een hart van vlees in plaats van steen. We hebben het nog steeds over 

hetzelfde ruwe materiaal: Israël. Het Christendom maakt zich enorm druk over 
“wedergeboren” worden, met weinig tot geen besef van het feit dat “wedergeboren” 

worden een nationale opwekking van Israël is, niet een individuele opwekking van niet-

Joden. 

De nieuwe geboorte is niet hier en daar een goede Israëliet. Individuen worden niet 
opnieuw geboren; er gaat een volk opnieuw geboren worden. (Geen enkel persoon, 

terwijl ik dit schrijf, is ooit opnieuw geboren geworden.) Natuurlijk bestaat het volk uit 

individuen, dus iedere Israëliet die voorbestemd is voor het koninkrijk wordt tegelijkertijd 

opnieuw geboren wanneer God het samengestelde volk een nieuw hart geeft. 
Het duizendjarig koninkrijk zal zich op deze zelfde aarde afspelen. In het duizendjarig 

koninkrijk zal deze afgeplatte bol waarop we nu zitten herschapen worden. God zal de 

vloek ervan wegnemen en zal haar vruchtdragende mogelijkheden nieuw leven inblazen. 

In zekere zin zal deze aarde dus “opnieuw geboren” worden, samen met Israël. Net als 
bij Israël zal het hetzelfde ruwe materiaal zijn dat wordt vernieuwd. 
 

 

 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 
 Zijn een nieuwe schepping (2Korinthiërs 5:17) 

 

 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het primitieve is 
 voorbijgegaan. Zie, er is iets nieuws gekomen! 

 

Een nieuwe schepping is veel radicaler dan een nieuwe geboorte. Nogmaals, een nieuwe 

geboorte is regeneratie. Een nieuwe geboorte neemt hetzelfde ruwe materiaal en maakt 
er iets nieuws van. Daar praat Paulus hier niet over. In Christus heeft God de oude 

mensheid uitgewist. De diepste boodschap van het kruis is: God is helemaal overnieuw 

begonnen. Dit is niet de boodschap van Israël. Bij Israëls boodschap (het evangelie van 

de Besnijdenis) is Israël nog steeds van belang. Bij Israëls boodschap blijft de oude 
mensheid intact en wordt hervormd, niet vernietigd. Petrus heeft de diepten van het 

kruis nooit uiteengezet. Petrus leerde nooit dat het kruis de oude mensheid uitwiste - dat 

wist hij niet: Jezus heeft het hem niet gegeven. De verheerlijkte Christus gaf deze 

boodschap alleen aan Paulus. En dus maakte Paulus een einde aan vleselijke verschillen 

en zei dat er, in Christus, “Jood noch Griek” is (Galaten 3:28). Petrus heeft dit nooit 
gezegd en dat kon hij ook niet. Petrus moet een Israëliet zijn om te kunnen regeren in 

het koninkrijk. 

Het Besnijdenisevangelie is aantrekkelijk voor vleselijke mensen. Christenen en Joden 

vinden het heerlijk om aan hun vlees te werken; het zijn vleselijke mensen. Ze houden 
van het idee van hervorming. Ze houden van zelfverbeteringsprogramma’s. 

Wij, echter, die de diepste diepten van het kruis hebben geproefd, zijn niet 

geïnteresseerd in hervorming. Wij kijken naar onszelf en zeggen: “Vergeet het maar!” 

Dat is de Martin Zender definitie van de nieuwe schepping. Nieuwe schepping kijkt naar 
oude schepping en zegt: “Vergeet het maar!” Waarom? Het is al te ver heen om nog 

gered te worden. Ik wil er niet aan werken - ik wil helemaal opnieuw beginnen. De 

nieuwe schepping laat me dat doen. Of, zou ik misschien moeten zeggen, de nieuwe 

schepping heeft het al gedaan. Het enige dat er voor mij overblijft is dat te beseffen. 
“Het primitieve is voorbijgegaan. Zie, er is iets nieuws gekomen!” (2Korinthiërs 5:17). Ik 

weet niet hoe het met jou zit, maar dit is één van de beste dingen die ik ooit gehoord 

heb. 
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Dit ben jij - nu - in geest. Je bent gloednieuw. Dus vergeet al die zorgen om je vlees. 

Beschouw het als dood (Romeinen 6:5-11) en ga door met Christus aanbidden met vrede 

en geestesvreugde. 

 
 
 12. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 De schuld kwijtgescholden (dat wil zeggen: vergeven - Lucas 11:4) 
 

 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. 

 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

 

Het bovenstaande is een quote uit het wereldberoemde “Onze Vader.” (Zo wordt het in 

de Bijbel niet genoemd. Het is het gebed dat Jezus gaf aan Zijn discipelen.) Het 

bovenstaande vers leest in de gebruikelijke vertaling: “Vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” 
Vergeving veronderstelt schuld. Vergeving zegt: “Je deed iets verkeerds, maar ik zal net 

doen alsof je het niet deed. Er is een straf voor jouw misdaad, maar ik zal het nu door de 

vingers zien en je laten gaan.” 

De Nederlandse onderdelen van het Griekse woord voor “vergeven” - aphiemi - zijn “van-
laten.” Vergeving is dus, letterlijk gezegd, iemand van de straf laten voor de misdaad die 

hij/zij beging. 

Zo prachtig als vergeving en kwijtschelding zijn, het addertje onder het gras is dat een 

kwijtschelding kan worden herroepen. We zien dit in Mattheüs 18:23-35, in de gelijkenis 
van de 10.000 talenten schuldenaar. Hoewel de meester de enorme schuld van zijn slaaf 

had kwijtgescholden, werd de kwijtschelding herroepen toen die slaaf weigerde om 

dezelfde vergeving te verlenen aan zijn bediende. En dus hangt de duurzaamheid van de 

kwijtschelding af van het gedrag van degene die hem ontvangt. 
Menselijk gedrag is onstabiel. En daarom dus ook kwijtschelding: hij kan herroepen 

worden. Israëlieten (en Christenen die geloven in het Besnijdenisevangelie) moeten 

voortdurend hun redding in de gaten houden. Lijkt je dat wat? Nogmaals, vleselijke 

mensen houden van de uitdaging en ze houden ervan om eigengerechtig andere mensen 

te veroordelen die, volgens hen, niet de juiste cijfers behalen. 
Ik? Ik zou liever gerechtvaardigd zijn en me met mijn eigen zaken bemoeien. 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Zelfs niet eens schuldig (dat wil zeggen: gerechtvaardigd - Romeinen 5:1) 
 

 Wij  dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer, Jezus Christus. 

 
Geen enkel gerechtshof in het land zou Richard Nixon niet schuldig aan wangedrag 

hebben verklaard. Richard Nixon werd vergeven en daarom niet gerechtvaardigd. Hij 

misdroeg zich, maar Gerald Ford vergaf hem of schold hem de schuld kwijt. Besef hoe 

radicaal het is om te worden gerechtvaardigd. Het grondwoord van “gerechtvaardigd” is 
“recht.” En “recht” betekent “juist.” Gerechtvaardigd zijn betekent dat er “Niet schuldig!” 

werd uitgesproken. 

Hoe kan iemand die niet schuldig is vergeven worden? Dat is onmogelijk. 

“Je bent niet schuldig aan deze misdaad. Je deed niets verkeerd. In feite heb je juist 

gehandeld. Daarom zullen we de misdaad door de vingers zien.” 
Dat is belachelijk. Niemand ziet de misdaad door de vingers van een gerechtvaardigd 

persoon, omdat een gerechtvaardigd persoon sowieso al nooit iets misdaan heeft. 

“Rechtvaardiging” werd gedegradeerd tot een vage theologische term. En toch is het niet 

moeilijker dan “de rechterkantlijn marge instelling” van je tekstverwerkingsprogramma. 

Deze functie neemt al je tekst en stemt die af op een bepaalde maatstaf of norm. Toch? 
Goed dan: Nu begrijp je rechtvaardiging. Goed doet dit met ons. Zijn maatstaf is Christus 

en Hij stemt ons af op Christus. Doet Hij dit naar aanleiding van ons gedrag? Nee. Als Hij 

dat deed zouden we nooit gerechtvaardigd kunnen worden.  
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Hij baseert dit op het werk van Zijn Zoon, Jezus Christus. Wij worden “om niet 

gerechtvaardigd in Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (Romeinen 3:24).  

Paulus: “Want wij houden een mens voor gerechtvaardigd door geloof, buiten werken 

van de wet om” (Romeinen 3:28). 
Dus hou op met God elke dag om vergeving te smeken. Dit beledigt Hem. Hij heeft er 

schoon genoeg van. Als je een Israëliet was dan zou God het kunnen tolereren. Maar Hij 

heeft aan jou de diepten van het kruis onthuld. Hij heeft aan jou onthuld dat het 

afschuwelijke lijden van Christus jou rechtvaardigt voor Hem. Dus als jij grienend over de 
vloer rolt omdat je het Hem nooit naar de zin kunt maken en je je dag doorbrengt met 

Hem te smeken jou te vergeven en aardig tegen je te zijn, dan rolt Hij gewoon met Zijn 

ogen en slaakt een hele, diepe zucht. Jouw gekruip beledigt eigenlijk wat God volbracht 

heeft door Zijn Zoon aan dat vreselijke kruis. Het kruis was vreselijk met een bepaalde 
reden - niet waar? 

Hoe zou jij het vinden als je iemand een Kerstcadeau gaf, die vervolgens over de vloer 

zou gaan liggen kronkelen en kreunen hoe onwaardig hij is en dat hij onmogelijk jouw 

cadeau kan aannemen omdat hij zo’n slecht en verdorven persoon is? Zou je daar geen 

afkeer van krijgen? Zou dat niet de ultieme belediging zijn? 
Of we nu wel of niet in het besef ervan leven, God heeft ons gerechtvaardigd. Dus je 

leeft óf in het besef van het feit dat God jou ziet door de Persoon en het werk van 

Christus, óf je rolt over de vloer, jezelf uitputtend (religieuze uitputting is de lelijkste 

vorm), onnodig huilend en God smekend om iets te doen aan jouw arme vlees wat Hij 
2000 jaar geleden al gedaan heeft. 

Je bent een nieuwe schepping in Christus. 

Word wakker en snuif de geur van rechtvaardiging op. 

 
 
 13. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 De goddelozen [oneerbiedigen] zijn veroordeeld (2Petrus 2:4-6) 

 
 Want indien God de zondigende boodschappers [engelen] niet spaart, maar in de duistere 

 grotten van Tartarus werpt,  hen overgeeft om vastgehouden te worden tot het oordeel; en 

 de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, een verkondiger van 
 gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij een vloed over de wereld van de goddelozen  

 bracht; en de steden Sodom en Gomorra veroordeeld heeft, ze gereduceerd heeft tot 

 sintels door een omkering, en tot een voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden 
 leven... 

 

Ben jij goddeloos onder het evangelie van de Besnijdenis? Dan kun je maar beter 

dekking zoeken. 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 De goddelozen [oneerbiedigen] zijn gerechtvaardigd (Romeinen 4:5) 
 

 Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt 

 zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. 

 

Ben jij goddeloos onder het evangelie van de Onbesnijdenis? Dan voldoe je aan alle 

kwalificaties voor rechtvaardiging. 

 

 
 14. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Moeten werken hebben, anders is het geloof dood (Jacobus 2:20) 

 
 Wilt u nu weten, o leeg mens, dat geloof buiten de werken dood is? 

 

Religieuze mensen en Christelijke theologen bezig zien met proberen Jacobus en Paulus 

met elkaar te verzoenen amuseert me. Ooit zag ik in een dierentuin hoe een chimpansee 
probeerde om een vierkant paaltje in een rond gat te stoppen en ik was net zo vermaakt. 
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Simpel feit: In het Besnijdenisevangelie is geloof niet voldoende. Het moet vergezeld 

gaan van werken, want anders ben je dood. 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 
 Moeten niet werken, alleen geloof hebben (Romeinen 4:5) 

 

 Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt 
 zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. 

 

In het evangelie van de Onbesnijdenis beledigen werken in feite geloof. Waarom? Ons 
geloof is een gave (Romeinen 12:3) dat ons op de hoogte stelt van het voltooide werk 

van Christus aan het kruis. (Lees hierboven: “in Hem geloven.”) De Besnijdenismensen 

geloven in Hem en in zichzelf. De redding van de Besnijdenis is een coöperatieve 

redding. Niet die van ons. 

 
 
 15. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Moeten overwinnaars zijn om de tweede dood te ontlopen (Openbaring 2:11) 
 

 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de ecclesias [de uitverkorenen] zegt. Wie 

 verovert, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. 

 

De King James Version leest: “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 

kerken zegt; Wie overwint zal geen schade toegebracht worden door de tweede dood.” 

Veel  Christelijke organisaties van vandaag zijn gebaseerd op “overwinnen.” In feite is 
het een modewoord in veel Israëlgeoriënteerde kampen. Iedereen wil “overwinnen.” Zij 

die dat doen worden, nota bene, “Overwinnaars.” Hier kan niets tegenop, want alleen 

degene die overwint ontloopt de tweede dood. En niet alleen dit, want alleen 

Overwinnaars mogen eten van de boom des levens, volgens Openbaring 2:7 (King James 

Version): 
 
 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de kerken zegt. Wie overwint, hem zal Ik 

 te eten geven van de boom des levens, die midden in het Paradijs van God staat. 
 

Deze oproep om te overwinnen-want-anders past uitstekend bij Jacobus, die schrijft dat 

geloof zonder werken dood is. In het boek Openbaring levert geloof zonder werken je de 

tweede dood op. 
Nogmaals, dit soort dingen is aantrekkelijk voor vleselijke, religieuze mensen. (Ik sluit 

Joden hierbij in en Christenen die voor het overgrote deel als de Israëlieten willen zijn.) 

Religieuze mensen veren enthousiast op bij de oproep om te overwinnen. Op deze 

manier kan de religieuze persoon overwinnen en zich beter voelen dan andere mensen 

die niet overwinnen. Nogmaals, de oproep van Israël heeft alles te maken met je 
superieur voelen; Israël is superieur. Israël moet nog wel tot het besef komen Wie de 

bron is van haar superioriteit - de Messias - maar toch. Het voelt best lekker om te 

overwinnen terwijl andere mensen in de poel van het vuur worden geworpen, die 

(letterlijk) de tweede dood is. 
Christenen en Joden nemen ten onrechte aan dat hun roeping het ultieme is. Ze wijzen 

naar het boek Openbaring en, voor hen, is dit het ultieme: Overwinnaar zijn en eten van 

de boom des levens en de tweede dood ontlopen. Zij kunnen zich niets beters 

voorstellen. Sommige van hen lijken eigengerechtig en arrogant, omdat ze dat ook zijn. 
Wat deze mensen nodig hebben is: een aanwijzing omtrent een betere roeping en 

verwachting. Hier is de grote aanwijzing, uit Paulus’ brief aan de Efeziërs: 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 
 Gered van de tweede dood door genade alleen (Efeziërs 2:8-9) 

 

 Want in genade, door geloof, bent u gered en dat niet uit uzelf, het is Gods 
 toenaderingsgeschenk; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 
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Zowel Christenen als Joden geloven niet echt in redding door genade alleen (leden van 

het lichaam van Christus, echter, geloven het wel). In feite hebben de meeste mensen 

een hekel aan redding door volle genade. Het elimineert alle vleselijke voordelen. Het 

maakt een einde aan iemand die overwint en een ander die niet overwint. Het is veel 
leuker en voelt veel beter om een T-shirt te dragen met de tekst “Overwinnaar” dan een 

shirt dat zegt: “Ik ben aan de tweede dood ontkomen, maar niet door eigen verdienste.” 

Man, wat zou ik er een hekel aan hebben om dat T-shirt te moeten verkopen. Ik zou 

failliet gaan. 
Herinner je je die scene uit de film “Raiders of the Lost Ark” als Harrison Ford op het 

vliegveld die vechtsportgoeroe tegenkomt, zwaaiend met zijn samoerai zwaard? Die vent 

draait allerlei figuren met zijn zwaard om Indy te intimideren. Indy tolereert de show een 

poosje, haalt dan simpelweg zijn schouders op en knalt die vent neer. 
Als Overwinnaars over mij de baas proberen te spelen, laat ik ze even hun gang gaan en 

haal dan Efeziërs 2:8-9 tevoorschijn en schiet ze er min of meer mee overhoop. Of ze 

snappen het, óf ze vallen op de grond als een zak bieten. Hoe dan ook, ik wandel 

tevreden weg. 

 
 
 16. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Moeten anderen vergeven, opdat God hen vergeeft (Mattheüs 6:15) 
 

 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook 

 niet vergeven. 
 

Dit grijpt terug naar het vorige gedeelte over vergeving versus rechtvaardiging. 

Ik zal nooit die opname vergeten van een toespraak van Corrie ten Boom, de beroemde 

Nederlandse overlevende van het concentratiekamp. Tijdens haar toespraak in een kerk 
haalde Corrie dit vers aan. Ze zei dat ze haar Duitse vervolgers moest vergeven, want 

anders zou God haar niet vergeven. Hier is een quote van die opname, die ik altijd zal 

onthouden: 

“Nou? Jezus zei het, dus moet het waar zijn.” 

O, Corrie. Het is waar. Maar Jezus zei het niet tegen jou. God zei ook tegen Noach dat hij 
een ark moest bouwen. “Nou, God zei het, dus moet het waar zijn.” Ja, het is waar. Waar 

voor Noach, niet voor ons. 

Iets in Corrie’s toon suggereerde vermoeide berusting, alsof Corrie diep van binnen 

wenste dat wat ze zei niet waar was. Of misschien wist ze dat dit vers botste met andere 
verzen die genade ophemelen. Ik zeg niet dat Corrie haar vervolgers niet wilde vergeven. 

Ik veronderstel alleen maar dat zij zich geestelijk voldoende bewust was om zich af te 

vragen waarom God nog altijd een “doe dit, want anders” boodschap presenteerde aan 

een hart, dat zich neigt tot genade. 
Het is namelijk zo dat Hij dat niet doet. Ja, ik weet dat het vers er duidelijk staat in de 

rode woorden, die Jezus sprak [In een zogenaamde “rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden 

van Jezus in rode inkt gedrukt.], maar de opgewekte Christus sprak iets nieuws tot harten die 

hunkeren naar genade - iets dat geestelijk hoger is dan de roodgedrukte woorden. De 

woorden van de Man van Galilea waren de woorden van een dienaar van het 
Besnijdenisevanglie (Romeinen 15:8). 

Ik vraag aan mensen die denken dat Mattheüs 6:15 op hen slaat (in plaats van slechts 

op Joden en hen die Israëliet willen zijn) of ze het echt geloven. Ik vraag hen of ze 

werkelijk geloven dat als ze vandaag zouden sterven zonder iemand vergeven te hebben 
- wat dan ook - dat God hen dan naar de Christelijke versie van de “hel” zou sturen. Dan 

weten ze niet wat ze zeggen moeten. Dat komt doordat ze, wat dit onderwerp van 

vergeving versus rechtvaardiging betreft, in helse verwarring leven. 
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 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Ga genadevol met anderen om, zoals ook God genadevol met jullie omgaat 

 (Efeziërs 4:31-32). 
 

 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden,  met 

 alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en  genadevol, 
 zoals ook God in Christus genadevol met jullie omgaat. 

 

Anderen vergeven zoals God ons vergeven heeft is niet de manier hoe wij ons moeten 

gedragen. Waarom niet? God heeft ons niet vergeven; Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij 
heeft ons “om niet” gerechtvaardigd (Romeinen 3:24), dat wil zeggen: door genade. 

Omdat we zo gezegend zijn met genade, dienen wij diezelfde genade aan anderen te 

doen toekomen. Genade is niet gebaseerd op gedrag. Als dat zo was, dan was het geen 

genade. Het is juist zo dat genade gedijt in afwezigheid van goed gedrag, omdat zonde - 
en zonde alleen - genade haar betekenis geeft. Als de zonde verdwijnt, dan verdwijnt ook 

de genade. 

 
 
 17. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Genade verwachtend (1Petrus 1:13) 

 
 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de 

 genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

 

Besnijdenisgelovigen kijken altijd vooruit naar dingen die wij, in geest, al hebben. 

Geestelijk zijn wij over Israël heen gesprongen. Voel je daar niet slecht over; het was 

niet jouw idee. Hou op met piekeren en zwelg erin. 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 
 Staan in genade (Romeinen 5:1-2) 

 

 Wij  dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. 
 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen, door geloof, tot deze genade waarin 

 wij  staan, en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. 

 

Zie je nou wel? Terwijl Israël nog steeds genade verwacht, wordt er van ons gezegd dat 

wij erin staan. Nu. God wil dat wij leven en ons koesteren in de gaven die Hij ons 

gegeven heeft. Ik weet dat het verwarrend is als er zoveel ogenschijnlijk tegenstrijdige 

aansporingen in de Schrift staan. Maar nu weet je dat deze aansporingen helemaal niet 
met elkaar in strijd zijn. Ze zijn juist uitermate geschikt voor de mensen voor wie ze 

werden geschreven. Zoals John Wycliffe de zo beroemde woorden uitsprak, die ik al 

eerder aanhaalde: 

 
 Het zal je enorm helpen om de Bijbel te begrijpen, als je er niet alleen maar op let wat er 
 gesproken of geschreven wordt, maar door wie en aan wie, met welke woorden, op welk 
 moment, waar, met welke bedoeling, onder welke omstandigheden, denkend aan wat eraan vooraf 
 ging en aan wat erop volgt. 
 

“Het zal je enorm helpen?” Dat is wel heel erg bescheiden. 
 

 
 18. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Nog niet geopenbaard wat zij zullen zijn (1Johannes 3:2) 
 

 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God  en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen 

 zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij zullen zijn zoals Hij; want wij 
 zullen Hem zien zoals Hij is. 
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Het is altijd één stap verder naar het Besnijdenisevangelie dan naar het evangelie van de 

Onbesnijdenis. De openbaring van Christus aan de Besnijdenisheiligen gaat vooraf aan 

hun gelijk worden aan Hem. Klinkt goed. Wat zou beter kunnen zijn? Ons geschenk: 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer (2Korinthiërs 3:18) 

 
 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, worden 

 veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals van de Heer, Die 

 geest is.  
 

Op dit moment weerspiegelen wij de heerlijkheid van de Heer. Christus spreekt met ons - 

niet in gelijkenissen zoals Hij deed met Israël, maar - direct. Als wij de diepste 

waarheden van het kruis gaan beseffen, worden wij veranderd in hetzelfde beeld als 
Christus. En dat helpt om het volgende duidelijk te maken: 

 

 
 19. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 
 Zijn openbaarwording is hun verandering (1Johannes 3:2) 

 

 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen 

 zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij zoals Hem zullen zijn, want 
 wij zullen Hem zien zoals Hij is. 

 

Nogmaals, hier hebben we een twee-stappen-proces. Als Hij aan Israël geopenbaard 
wordt, dan zullen zij zijn zoals Hij. 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie 

 Zijn openbaarwording is hun openbaarwording (Kolossenzen 3:4) 
 

 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem 

 geopenbaard worden in heerlijkheid.  
 

Bij het lichaam van Christus is Zijn openbaarwording onze openbaarwording: Wij zijn Zijn 

lichaam, niet Zijn bruid. Als Hij verschijnt kunnen wij niets anders dan ook verschijnen, 

want wij zijn één met Hem. Wij hebben een gelijktijdige werkelijkheid, geen twee-
stappen-proces. Het is niet: Christus verschijnt en dan wij. Het is: CHRISTUS. (Want wij 

zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn ook tot christus gemaakt, dat wil zeggen, gezalfd.) 

 

 
 20. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Aangespoord om zorgen op Hem te leggen (1Petrus 5:6-7) 

 
 Wees dan vernederd onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 

 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 

 

Net wanneer je denkt dat je zorgen op Christus leggen het heerlijkste is wat er bestaat, 
komt de radicale Paulus langs en worden wij: 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Aangespoord om ons nergens zorgen over te maken (Filippenzen 4:6) 
 

 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met 

 dankzegging bekend worden bij God... 
 

Ooit hoorde ik predikant Ray Prinzing beschrijven hoe hij omging met zijn vlees. Als hij 

zondigde, zei hij, stelde hij zichzelf voor alsof hij de zonde aan een vork prikte en hem 
aan God gaf. Ik dacht toen dat dit een goede analogie was. 
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Toen ik echter vertrouwd raakte met de waarheden van rechtvaardiging, besefte ik dat 

Prinzing het over een twee-stappen-proces had: 1) zonde erkennen, 2) hem weggeven. 

Rechtvaardiging begrijpen leerde mij dat God mij de zonde zelfs niet eens toerekent. Zo 

verbijsterend als een dergelijke waarheid mag klinken, Paulus schrijft hier heel duidelijk 
over in Romeinen 4:8 - “Gelukkig is de mens, wiens zonde de Heer geenszins zal 

toerekenen!” 

Dus als God mij niet langer zonde toerekent, hoe kan ik die dan aan een vork prikken en 

aan Hem geven? Voordat ik iets aan een vork kan prikken moet ik erkennen dat het 
bestaat. Maar Paulus vertelt mij dat ik dat niet moet doen. Paulus zegt: “Leg neer die 

vork, Zender.” 

En zo is het ook met zorgen. Petrus zegt, in wezen: “Prik je zorgen aan een vork en geef 

ze aan God!” Dat klinkt als de ultieme, geestelijke verrichting totdat we Paulus, in wezen, 
horen zeggen: “Maak je zelfs niet eens zorgen. Met Christus zouden zorgen zelfs niet 

eens moeten bestaan. Als je met een vork in je zorgen zit te prikken, dan heb je de 

genade van God niet begrepen. Laat die vork vallen, mensen, en wees in geen ding 

bezorgd.” 

 
 
 21. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Aangespoord om in Hem te blijven (1Johannes 2:28) 
 

 En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij 

 geopenbaard zal worden en niet door Hem beschaamd gemaakt worden in Zijn 
 aanwezigheid. 

 

Nogmaals, dit toont het verschil tussen met Christus zijn en een lid van Zijn lichaam zijn. 

Als Christus daar is en jij bent hier, dan kun je maar beter dicht bij Hem blijven of je 
riskeert beschaamd gemaakt te worden in Zijn aanwezigheid. Maar als je een deel bent 

van Zijn lichaam hoe kun je dan niet zijn waar Hij is? Moet je aangespoord worden om bij 

jezelf te blijven? Natuurlijk niet. Zo is het ook met ons en Christus: Het is voor ons 

onmogelijk om beschaamd gemaakt te worden in Zijn aanwezigheid. 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Gestorven met Hem; Hij kan Zichzelf niet verloochenen (2Timotheüs 2:11,13) 

 
 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook 

 met Hem leven... als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw - Hij kan Zichzelf niet 

 verloochenen. 
 

Daar heb je het al. “Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” Waarom niet? Christus 

vereenzelvigt ons met Zichzelf. Als Hij ons verloochent, dan verloochent Hij Zichzelf. Kijk 

hoe Paulus het voornaamwoord “wij” in verband brengt met “Zichzelf”: Als wij ontrouw 
zijn, blijft Hij getrouw. Waarom? Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 

Wij = Zichzelf. 

Deze waarheid zul je niet aantreffen in de vier evangeliën, noch in enige andere brief van 

de Besnijdenis. Het is alleen bij Paulus te vinden. Israël is er altijd één stap van 
verwijderd. Nogmaals, zij zijn de bruid, niet het lichaam. 

In dat laatste gedeelte van 2Timotheüs verwijst Paulus naar zijn eigen brieven en quote  

in feite uit zijn brief aan de Romeinen. Een sleutelgedeelte legt onze identificatie met 

Christus uit, Romeinen 6:5-11. Let op de herhaling van het woord “samen” - een 

sleutelwoord van dit sleutelgedeelte: 
 
 Want als wij met Hem samen geplant zijn, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen 

 wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens 
 samen met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden 

 en wij op geen enkele manier meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven 

 is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu samen met Christus gestorven zijn, geloven wij 
 dat wij ook samen met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt 

 uit de doden, niet meer sterft.  
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 De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en 

 altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u 

 uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze 
 Heer. 

 

 
 22. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Hebben over het algemeen moeite met het begrijpen van Paulus’ evangelie 

 (2Petrus 3:15-16) 
 

 En beschouw het geduld van onze Heer als redding; zoals ook onze geliefde broeder 

 Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, 

 wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te 
 begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen 

 verderf, net als de rest van de Schrift. 

 

Arme Petrus. Hij kon Paulus niet helemaal volgen. Het was voor iemand uit de volkeren 

makkelijker om Paulus te begrijpen dan voor Petrus. Petrus had al die Israëlitische 

bagage. Iemand uit de volkeren hoort over volle genade en zegt: “O. Oké. Cool.” Een 

Israëliet hoort het (of een religieuze Christen - één pot nat) en zegt: “Huh? Dat kan niet! 
Er zijn zoveel dingen die we moeten doen om God te behagen!” 

Mensen die vanaf hun geboorte gedrenkt zijn in religie hebben veel moeite om genade te 

bevatten. Ik probeerde vroeger om met voorgangers te praten over de genade van God 

en ik dacht dat als ik hen zover kon krijgen om de verschillen te zien van Paulus’ 
evangelie, dat zij het dan wel zouden doorgeven aan hun gemeenteleden. Nou, praten 

met een opgeleide seminarist over de genade van God is net zoiets als een 

atoomonderzeeër proberen te beschrijven aan een diepzee-weekdier. Ze snappen het 

gewoon niet. Ze zijn teveel doordrenkt met wet en werken. 
Tegenwoordig leer ik veel liever de genade aan onopgeleide mensen die nog steeds hun 

eigen hersenen aansturen en niet zijn aangesloten bij de sekte van het Christendom. Ik 

vertel deze mensen over Paulus en genade en zij zeggen: “Echt waar? Wat fantastisch!” 

Niets maakt religieuze Christenen kwader dan beginnelingen, nota bene, die hen 

overtreffen in geestelijke vrijheid. Ze haten het om te horen dat mensen gezegend 
worden zonder er iets voor te hoeven doen. Waarom? Omdat zij zich uit de naad gewerkt 

hebben om te komen waar ze nu zijn. Zij hebben gezweet en getobd tot er stoom uit hun 

oren kwam - dus, laat andere mensen, godbetert, ook maar zweten en tobben en 

stomen. 
Eén van deze zweterige, religieuze, stomende mensen klaagde ooit tegen mij: “Zender, 

jij maakt redding veel te makkelijk!” 

Mijn antwoord: “Werkelijk? O, wauw. Mijn fout. Dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Ik 

wilde niet zeggen dat het makkelijk is - Ik wilde zeggen dat het gratis is.” 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Begrijpen over het algemeen beide evangeliën (2Korinthiërs 12:11) 

 
 Ik ben roekeloos geworden, u dwingt mij ertoe, want ik behoor door u aanbevolen te 

 worden, want ik ben in niets minder dan de allerhoogste apostelen, zelfs al ben ik niets. 

 

Paulus had een voorsprong op Petrus omdat hij zowel Petrus’ evangelie begreep als zijn 

eigen evangelie. Hoe? Paulus was opgevoed in Petrus’ evangelie. Paulus was één van die 

zeldzame Israëlieten die zijn voorouderlijke bagage kon loslaten en op de genadetrein 

kon springen. Paulus begreep beide boodschappen; daarom kon hij met succes 
redetwisten met iedereen - Jood of Griek - over zaken betreffende Christus. Als iemand 

uit de Besnijdeniscategorie zich echter verhief tegen Paulus, moest de besnedene al snel 

het onderspit delven, omdat hij alleen zijn eigen evangelie kende en niet dat van Paulus. 

Genade begrijpt beide evangeliën, omdat de vreugde van genade over het algemeen 
gefundeerd is op een verleden van werken en falen.  
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Iemand die echter alleen maar in de wet is onderwezen, heeft nooit de overtreffende 

genade geproefd. Daarom heeft de wettische persoon maar één standpunt van waaruit 

hij kan argumenteren. 

 
 
 23. Evangelie van de Onbesnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Moeten waakzaam zijn (Lucas 12:37; Hebreeën 9:27-28) 
 

 Gelukkig zijn de slaven die de Heer wakend aantreft bij Zijn komst. Ik verzeker jullie dat 

 Hij Zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen. 

 
Hier hou ik van. Dat wil zeggen, ik hou er van dat ik het niet hoef te doen. Het 

bovenstaande heeft betrekking op het “Overwinnaars” thema. In Israël moest je letten 

op tekenen en o, wee, als je dat niet deed. Je moest voortdurend op je hoede zijn, zoals 

de gelijkenis van onze Heer over de tien maagden aantoonde (Mattheüs 25:1-12). Als je 
lamp olie tekort kwam als de Bruidegom verscheen, dan miste je de bruiloft. Het laatste 

wat je wilde was rondstruinen naar olie als je Zijn naderende voetstappen hoorde. 

Niemand weet het uur van Zijn verschijning, dus je moet voortdurend je oliepeil in de 

gaten houden - en ik bedoel niet in je auto. 
 

 En zoals het de mens bepaald is eenmaal te sterven, doch daarna een beoordeling, zo zal 

 ook Christus, eenmaal geofferd zijnde voor het dragen van de zonden van velen, een 

 tweede maal gezien worden door hen die Hem verwachten, zonder zonde, tot redding, door 
 geloof. 

- Hebreeën 9:27-28  

 

Voor Israël komt Hij voor hen die Hem verwachten. En degene met de meeste olie wint. 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 
 Waken of dommelen (1Thessalonicenzen 5:9-10) 

 

 Want God heeft ons niet bestemd tot Verontwaardiging, maar tot het verkrijgen van 

 redding, door onze Heer Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij 
 waken, hetzij wij dommelen, tegelijkertijd samen met Hem zouden leven. 

 

Ik maak slechts ten dele een grapje als ik zeg: Paulus’ evangelie is een 
luilakkenevangelie. Als je Christus geloofd hebt in overeenstemming met het evangelie 

van Paulus, dan ben je gered of je nu waakt of dommelt. Ik zou dit nooit geloofd hebben 

zonder het getuigenis van dit vers. Zie jij aandachtig uit naar Christus? Geweldig; je bent 

gered. Maak jij je meer zorgen over Ajax of Feyenoord dan over de komst van Christus? 

Nou, dat is minder geweldig - maar het resultaat is hetzelfde: je bent gered van de 
Verontwaardiging. Bij Paulus’ evangelie is redding gebaseerd op genade - niet op het in 

de steek laten van je favoriete voetbalclub. 

Christenen en Joden haten deze boodschap. Ajax en Feyenoord kan het hoe dan ook niks 

schelen. 
 

 
 24. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Kunnen beschaamd gemaakt worden in Zijn aanwezigheid (1Johannes 2:28) 
 

 En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij 

 geopenbaard zal worden en niet door Hem beschaamd gemaakt worden in Zijn 
 aanwezigheid. 

 

Deze waarheid staat in verband met het voorgaande. Als je niet voor vijf kwart olie in je 

reservoir hebt (dat wil zeggen: als je niet “in Hem blijft”), dan zou je wel eens flink in 
verlegenheid gebracht kunnen worden als Hij verschijnt.  
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Stel je voor dat je één van die tien maagden bent die de Bruidegom hoort aankomen. In 

plaats van dat je op en top sexy op de bank zit met een volle lamp - zoals van je 

verwacht wordt - ren je rond zonder make-up, met krulspelden in je haar, roepende: 

“Waar heb ik nou toch die verdomde olie gelaten?” 
Wat zal de Bruidegom daar wel niet van denken? 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Zullen veranderd worden in Zijn aanwezigheid (1Thessalonicenzen 4:15-17; 
 1Korinthiërs 15:51-52) 

 

 Want dit zeggen wij u door het Woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot 
 de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal 

 met een commando, met de stem van de Hoofdboodschapper en met de bazuin van God 

 neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.  
 

 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggegrist worden in  

 wolken, om de Heer te ontmoeten in de lucht. En zo zullen wij altijd samen bij de Heer zijn.  
 

 Zie, ik vertel u een geheimenis! Wij zullen inderdaad niet allen ontslapen, maar wij zullen 

 allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste 

 bazuin. Want Hij zal de bazuin blazen en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden 
 en wij zullen veranderd worden. 

 

Voor ons brengt de aanwezigheid van de Heer vreugde, geen zorgen. Pure vreugde. 
Vreugde en ontspanning en verwachting van heerlijkheid. 

 

 
 25. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 
 Zullen gaan door de Dag van Verontwaardiging (Openbaring 7:1-17)  

 

 Hierna zag ik vier boodschappers staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier 
 winden van de aarde vast, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of 

 tegen enige boom. En ik zag een andere boodschapper opkomen van waar de zon opgaat, 

 die het zegel had van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier 
 boodschappers aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen en 

 zei: “Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij 

 de slaven van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” En ik hoorde het aantal van 

 hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 
 Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 

 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 

 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 
 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren 

 er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld,  uit de stam 

 Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de 
 stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.  

 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, 

 stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte 
 gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: Redding is van 

 onze God, Die op de troon zit en van het Lam! En alle  boodschappers stonden rondom de 

 troon, de oudsten en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun 

 gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: “Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de 
 wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is van onze God tot in de aionen 

 van de aionen. Amen.” [“aionen” is Grieks en betekent “lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten 

 onrechte vertaald met “eeuwigheden”]. 

 En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij: “Dezen, die bekleed zijn met witte 

 gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?” En ik zei tegen hem: “U weet 

 het, mijnheer.” En hij zei tegen mij: “Dezen zijn het die uit de grote aandoening komen 
 [verdrukking/verontwaardiging] en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun 

 gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God en 

 dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal over hen 
 tabernakelen.  
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 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen 

 treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen 

 geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen 
 afwissen.” 

 

Sorry voor deze grote brok tekst, maar ik wilde dat het lastig lezen zou zijn, zodat je het 
misschien zou overslaan. 

Israëlieten en Besnijdenisgelovigen (de meeste Christenen) zijn bestemd om door de 

komende Verdrukking te gaan, zoals ik al eerder heb gezegd. Israëls plaats van 

handeling, gedurende de 1000 jaar, zal op aarde zijn, dus er is geen reden om hen van 

de aarde te verwijderen. De nieuwe geboorte vereist veel bevallingspijn. Dat is wat de 
Verdrukking is: bevallingspijn. 

Sommige Israëlieten en proselieten van het Judaïsme zullen Overwinnaars zijn en zij 

zullen de Verdrukking overleven. Sommige Joden en Christenen zullen overwinnen door 

de verzegeling aan hun voorhoofd en er levend doorheen komen; sommigen zullen 
overwinnen door gemarteld te worden omwille van de waarheid. Hoe dan ook, het zal 

allemaal niet makkelijk zijn. Maar toch zal het iets geweldigs zijn voor een Israëliet of 

een proseliet van Israël om dan te kunnen zeggen: “Ik was erbij, ben er doorheen 

gegaan en ik heb mijn Overwinnaars T-shirt.” 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Niet bestemd voor Verontwaardiging (1Thessalonicenzen 1:9-10; 5:9) 

 
 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich 

 van de afgoden afgewend hebt naar God toe om de levende en waarachtige God te dienen 

 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft 
 opgewekt, namelijk Jezus, onze Redder uit de komende verontwaardiging... 

 

 Want God heeft ons niet bestemd tot Verontwaardiging, maar tot het verkrijgen van 
 redding door onze Heer Jezus Christus... 

 

Als leden van het lichaam van Christus zijn wij niet bestemd voor Verontwaardiging. Wij 

zijn eerder ambassadeurs van Gods vrede. 
God zal spoedig de oorlog verklaren aan de wereld. De komende verwoesting, 

beschreven in het boek Openbaring, zal Steven Spielbergs “War of the Worlds” doen 

lijken op een Tom Cruise film (O, wacht - het is een Tom Cruise film). Veel leden van het 

lichaam van Christus schrijven me nog altijd om te vragen of zij al dan niet worden 
opgeroepen om de verschrikkingen te verduren die beschreven worden in het boek 

Openbaring. Dat zal niet gebeuren. Ook niet bij jou, lezer, als je een lid bent van 

Christus’ lichaam. Hier is een reden: 

 
 Alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoent door Jezus Christus en ons de bediening van 

 de verzoening geeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf 

 verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de 

 verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons 
 dringend verzoekt. Namens Christus smeken wij: “Laat u met God verzoenen!” 

 

- 2Korinthiërs 5:18-20 

 

Wij leven in een tijdperk waarin God de mensheid dringend verzoekt om vrede met Hem 

te hebben. Zijnde het sterke, stille type, spreekt Hij nu alleen door de leden van het 

lichaam van Christus. Wat is Gods “diplomatieke oplossing” voor een wereld die Hem 
haat? Sinds het kruis weigert God om conflicten te erkennen. De wereld kan God in het 

gezicht spugen, Hem haar middelvinger laten zien en Zijn Zoon uitmaken voor van alles 

en nog wat. Zijn reactie? Hij glimlacht en zegt: “Ik ben met jou verzoend.” 

Zo zal Hij niet altijd overkomen. 
God zal spoedig Zijn tactiek wijzigen. Je zegt: “Martin, God verandert niet.” Helemaal 

waar. God zal Zijn tactiek wijzigen, niet Zijn karakter.  
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Gods tactiek zal alleen maar veranderd lijken vanuit het relatieve gezichtspunt van de 

mensen op aarde. Vanuit het absolute perspectief gezien heeft God lang geleden al 

gepland om “van tactiek te veranderen.” 
We gaan terug naar de dagen waarin de Verenigde Staten probeerde om het gezellig te 

houden met Irak. Ze luisterden niet, dus lieten wij hun ruiten een beetje rinkelen. Het 

resultaat? Daarna luisterden ze. In feite is dit wat God doet, behalve dan dat Zijn 

redenen en doelen veel verhevener zijn. Er zal een tijd komen waarop dit huidige tijdperk 
van genade zal eindigen en God alternatieve middelen zal inzetten om de wereld in 

aanbidding aan Zijn voeten te brengen. 

God tuchtigt. Als je dat niet gelooft, lees dan Hebreeën, hoofdstuk 12. 

Terug naar Irak. Voordat de Verenigde Staten - of iedere andere natie - de oorlog 
verklaart aan een andere natie, zal deze zijn ambassadeurs naar huis halen. De reden 

spreekt voor zich, maar ik zal het toch even melden: De strijdende natie wil niet haar 

ambassadeurs opblazen. Wij zijn ambassadeurs van vrede, niet van oorlog. Onze missie 

is om verzoening af te kondigen. Als God die verzoening op een laag pitje zet, dan zullen 

wij nog minder op onze plaats zijn dan SpongeBob SquarePants in een Jackie Chan film. 
Het U.S. leger ontheft gewetensbezwaarden van militaire dienst omdat andere mensen 

doden de geloofsovertuiging van de bezwaarden compromitteert. Gods plan om een 

derde van de mensheid te doden (Openbaring 9:18) compromitteert onze 

geloofsovertuiging omdat onze geloofsovertuiging het evangelie van genade is, zoals het 
gevonden wordt in 2Korinthiërs 5:18-20. Vandaar dat het voor ons noodzakelijk is om 

van te voren weggegrist te worden (1Thessalonicenzen 4:17). 

Zelfs Gods tijdperken komen tot een einde. Paulus zei in Romeinen 11:25 - “...dat er 

voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is 
binnengegaan.” Er is een vastgesteld aantal mensen in het lichaam van Christus. Als dat 

laatste lid binnenkomt wordt dit huidige raam van genade gesloten. 

Dus onderwijs genade zo lang je dat nog kunt. Wees ondertussen bereid om geëvacueerd 

te worden. 
 

 
 26. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Zullen Christus op aarde ontvangen (Handelingen 1:10-12; Zacharia 14:4) 
 

 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee 

 mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: “Galilese mannen, waarom staan 
 jullie omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van jullie opgenomen is naar de 

 hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.” 

 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die 

 vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. 
 

Meestal verwarren mensen de weggrissing (de zogenaamde Christelijke “opname”) met 

de komst van Christus voor Israël. Dit zijn twee verschillende gebeurtenissen. De 
opstanding van de waardige heiligen in Israël - als Christus terugkomt op de Olijfberg - 

werd voorzegd door Daniël in Daniël 12:1-3. Als Paulus spreekt over de weggrissing 

(“opname”) in 1Korinthiërs 15:50-53, noemt hij dit “een geheim” (vers 51). Zoals ik al 

eerder zei, aangezien dit een geheim was tot de tijd waarop Paulus dit schreef, kan deze 

opstanding niet de opstanding zijn die eeuwen daarvoor door Daniël werd beschreven. 
Christelijke Bijbeluitleggers snappen dit niet omdat zij geen besef hebben van de twee 

verschillende evangeliën. Eén van de websites die ik bekeken heb verklaart: “Deze valse 

doctrine over de geheime opname is in tegenspraak met de woorden van Jezus.” Klassiek 

geval. Een klassiek voorbeeld van het vermengen van de twee evangeliën. Deze 
uitleggers stellen de woorden van de aardgebonden Jezus altijd tegenover de woorden 

van Paulus en ze proberen deze óf overeen te laten stemmen, óf ze denken dat ze een 

gigantisch punt kunnen maken van de gedachte dat óf het ene óf het andere 

tekstgedeelte fout moet zijn. Zoals je nu inmiddels zou moeten beseffen: deze 
verschillende passages stemmen niet overeen en dat was ook nooit de bedoeling. Beide 

verzen zijn waar op hun respectievelijke plaatsen. 
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 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten 

 oosten ervan.  
- Zacharia 14:4 

 

Jezus Christus zal letterlijk op aarde de grond raken, op de exacte, geografische locatie 

die hierboven genoemd wordt. Hier is dus het probleem voor hen die proberen om 
Paulus’ “geheime opname” overeen te laten stemmen met “de woorden van Jezus”: 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Zullen Christus in de lucht ontmoeten (1Thessalonicenzen 4:17) 
 

 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggegrist worden 

 in wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. 
 

Wij wachten niet tot Christus’ voeten de aarde raken op de Olijfberg. Wij ontmoeten Hem 

helemaal niet op aarde; wij ontmoeten Hem “in de lucht.” Deze twee gedeelten kunnen 

niet overeenstemmen. Ze zijn met opzet verschillend. Ze beschrijven twee verschillende 
komsten van Christus: één komst voor het lichaam van Christus; en één komst voor de 

heiligen van Israël (en andere gelovigen van het Besnijdenisevangelie). Tenzij men besef 

heeft van het verschil tussen het evangelie van de Onbesnijdenis en het evangelie van de 

Besnijdenis (Galaten 2:7), zal men óf proberen de weggrissing te verdunnen om hem 
overeen te laten stemmen met de verschijning op de Olijfberg, óf men zal de Olijfberg 

gebeurtenis verheffen naar één of ander ongeschikt hemels terrein. 

Hoe heerlijk om de sleutel te bezitten van de twee evangeliën. Met deze sleutel kunnen 

we heel de Schrift geloven en elk tekstgedeelte op zijn eigen plaats laten staan. 
 

 
 27. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Geredden achtergelaten, niet-geredden weggenomen (Mattheüs 24:38-41) 
 

 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en 

 ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, 
 totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de aanwezigheid van de Zoon 

 des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal meegenomen en de ander 

 zal achtergelaten worden. Er zullen er twee malen met de molen; de één zal meegenomen 
 en de ander zal achtergelaten worden. 

 

Dit vers werd mij vaak getoond als bewijs dat er niet zoiets is als een “geheime 

opname.” Deze mensen zeggen: “Zie je wel? Jij zegt dat de rechtvaardigen zullen worden 
weggenomen. Maar Jezus zegt dat de rechtvaardigen degenen zijn die achterblijven; in 

het voorbeeld van Noach werden de zondaars weggenomen.” 

Voor de heiligen van het lichaam van Christus, echter, gebeurt het omgekeerde. 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Geredden weggenomen, niet-geredden achtergelaten (1Thessalonicenzen 4:17) 

 

 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggegrist worden 
 in wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. 

 

Deze mensen beseffen niet dat zij mijn argument bevestigen. Want, ik gebruik deze twee 
verzen om te bewijzen dat de weggrissing en de komst voor Israël twee verschillende 

gebeurtenissen zijn. Zij wijzen op deze verzen en zeggen: “Zie je wel? Jouw vers van 

Paulus is niet waar.” Ik gebruik dat om te zeggen: “Beiden verzen moeten waar zijn. Er 

gebeuren hier twee verschillende dingen met twee verschillende groepen gelovigen.” Als 
je probeert om verzen te laten overeenstemmen die met opzet tegengesteld zijn, dan 

moet je óf het ene vers verdunnen, óf het andere verdikken. 

Het verschil tussen de twee evangeliën begrijpen plaatst jou in de benijdenswaardige 

positie van deze verklaringen te kunnen geloven zoals ze er staan.  
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In het Besnijdenisevangelie worden de niet-geredden weggenomen, inderdaad. In het 

evangelie van de Onbesnijdenis, echter, worden de niet-geredden op aarde achtergelaten 

(net zoals gelovige Israëlieten en Christenen die het Besnijdenisevangelie geloven: 

Christus komt voor hen terug na de Verdrukking). Dit is geen bewijs dat Paulus ongelijk 
heeft en Jezus gelijk heeft. Dit is het bewijs dat Paulus en Jezus twee verschillende 

dingen zeggen. 

 

 
 28. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Een koninkrijk van priesters zijn over de volkeren (Openbaring 2:26-27;  

 Jesaja  61:6) 
 

 En wie overwint en wie Mijn werken tot de voleinding toe in acht neemt, hem zal Ik macht 

 geven over de volkeren. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken 

 van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb 
 ontvangen. 

 

Een ander “Overwinnaar” vers uit het Concordant Literal New Testament, zie ook 

www.schriftwoord.nl. Een andere mogelijkheid om een T-shirt te verkrijgen, maar hier 

worden de beloningen ervoor duidelijk beschreven: Degene die overwint zal de volkeren 

hoeden met een ijzeren staf. Klinkt dat bekend? Dat is de roeping van Israël. 

 
 Maar jullie zullen genoemd worden: “Priesters van JAHWEH”; men zal jullie noemen: 

 “Dienaren van onze Elohim.” Jullie zullen het vermogen van volkeren eten, jullie zullen je 

 beroemen in hun luister. 
- Jesaja 61:6 

 

Niet-Israëlieten worden in de Schrift nooit “Priesters van JAHWEH” genoemd. Maar, o, 

wat zijn religieuze lieden gek op priesterschap. De Anglicaanse, Katholieke, Episcopaalse 

en andere kerken bestaan omdat mensen houden van de pracht en praal van het 

opsmukken van hun priesters en predikanten. In de vroegere dagen van Israël was er 
veel pracht en praal - maar die was er wanneer een priester goddelijk benoemd werd en 

was noodzakelijk. (Als je nog nooit de kostuums gezien hebt die God in die tijd van het 

priesterschap verlangde, Google dan met: afbeeldingen “Israelite priest.”) 

Wij mensen houden van onze religieuze kostumering. Sommigen van ons raken 
overstuur wanneer ze beroofd worden van kitscherige, kleurrijke gewaden. Daarom 

houdt een aanzienlijk deel van het menselijk ras zich momenteel bezig met “Israël 

spelen.” De Lutheranen, Katholieken, Grieks Orthodoxen en andere religies zijn 

vervalsingen van een priesterschap dat God weer goed zal oprichten zodra dit tijdperk 
van de heidenen opgerold wordt. (Het priesterschap van Israël zal hervat worden - met 

een nieuw hart - als Christus terugkomt op de Olijfberg en de twaalf apostelen en andere 

heiligen van Israël opwekt.) Het priesterschap nu imiteren, tijdens deze administratie van 

Gods genade, is een pijnlijke vergissing - die uit de pas loopt met Gods doel. 
 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Een plaats hebben te midden van de hemelingen (Efeziërs 2:6) 

 
 God... wekt ons gezamenlijk op en plaatst ons gezamenlijk te midden van de hemelingen, 

 in Christus Jezus... 

 

Priesterschap, zoals Israël, hoort op aarde. Te midden van de hemelingen verdwijnen 

vleselijke verschillen en daar is geen priesterschap. Voor Israël verdwijnt het 

priesterschap ten slotte op de nieuwe aarde (na de duizendjarige regering van Christus 

op deze huidige aarde), waar Johannes geen tempel zag. Voor het lichaam van Christus 
zal er nooit een priester zijn tussen ons en de hemelse troon. 
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 29. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Zullen de aarde vullen met de kennis van Gods heerlijkheid (Habakuk 2:14) 

 
 Want de aarde zal gevuld worden met de kennis van de heerlijkheid van JAHWEH, zoals de 

 wateren de bodem van de zee bedekken. 

 

De roeping van Israël is fantastisch. Israël smacht er al een hele tijd naar om de 

contactpersonen te zijn, door wie God de aarde verzoent. Ik persoonlijk zal er blij om zijn 

wanneer dit eindelijk gebeurt. Ik zal ook blij zijn voor de bewoners van de aarde. Ik zal 

blij zijn voor God - dat spreekt vanzelf. Maar toch zal ik niet op aarde zijn om al dit geluk 
te bewerkstelligen.  

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Zullen Gods wijsheid bekend maken te midden van de hemelingen  
 (Efeziërs 3:10-12) 

 

 ...opdat nu door de ecclesia [de uitverkorenen] aan de overheden en de machten te 
 midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt mag worden, 

 volgens het doel van de aionen [“aionen” is Grieks en betekent “lange tijdperken” (eeuwen) - het 

 wordt ten onrechte vertaald met “eeuwigheden”] dat Hij maakt in Christus Jezus, onze Heer. In 

 Hem hebben wij vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen, door Zijn geloof. 
 

In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Gods doel, door het kruis van Christus, 

is het verzoenen van zowel de hemelen als de aarde (Kolossenzen 1:20) met Zichzelf. 
Israël zal Zijn instrument zijn om de aarde te verzoenen en het lichaam van Christus zal 

Zijn instrument zijn om de hemelen te verzoenen. Dit voor dit en dat voor dat. Het is niet 

nodig om één roeping te verdunnen of te negeren om een andere te kunnen geloven. 

Beide zijn waar. Israël zal haar ding doen en ik zal het mijne doen. 
God zij geëerd en geprezen voor beide. 

 

 
 30. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 
 Zullen twaalf stammen van Israël oordelen (Mattheüs 19:28) 

 

 En Jezus zei tegen hen: “Voorwaar, Ik zeg jullie dat jullie die Mij gevolgd zijn, in de 

 wedergeboorte [herstel van de wereld], als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van 
 Zijn heerlijkheid, ook zullen zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zullen 

 oordelen.” 

 

Jezus’ profetie was van toepassing op Petrus en de andere elf. Zij zijn de uitverkoren 

Israëlieten die alle andere Israëlieten zullen oordelen. Wat een geweldige, heerlijke 

roeping! Maar, wij... 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Zullen engelen oordelen (1Korinthiërs 6:3) 

 
 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? 

 

Wat een duidelijk contrast tussen het evangelie van de Besnijdenis en dat van de 

Onbesnijdenis. Het spreekt voor zich. 
 

 
 31. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie: 

 Zullen toegang hebben tot tempelhoven (Openbaring 7:15) 
 

 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij 

 Die op de troon zit, zal over hen tabernakelen. 
 

En nog een voorbeeld van Israël, die één stap verwijderd is van de heerlijkheid die wij 

genieten als leden van Christus’ lichaam. 
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Toegang hebben tot de tempelhoven en voor de troon van God staan was het hoogste en 

meest intieme contact met God waarop een Israëliet op aarde kon hopen. Net wanneer je 

denkt dat niets het zou kunnen overschaduwen in heerlijkheid, lees je dat wij... 

 
 Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie: 

 Zullen toegang hebben tot de Vader Zelf (Efeziërs 2:18) 

 
 Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader. 

 

Ik buig mijn hoofd in aanbidding. 

 
 

 
14. OMHELS DE NIEUWE BOODSCHAP 
 

 In de ‘90er jaren was een man, genaamd Jory Brooks, voorganger van de 

Restoration Bible Church dichtbij het centrum van Detroit. Deze kerk hield van Israël en 

de wet. Geen enkele van de gemeenteleden, echter, was Orthodox Joods. Geen enkele 
man droeg een baard (althans niet tot op de borst). Weinig vrouwen droegen een 

hoofddoek. 

 Desondanks prikten deze aardige mensen plattegronden van het Heilige Land op 

hun halmuren en spraken met genoegen over de Joodse feestdagen. Zij geloofden dat de 
Anglo-Saksische volkeren de Tien Verloren Stammen waren, dus zij waren zich 

voortdurend bewust van hun “Israëlitische erfgoed.” Eén gemeentelid, Edna, was er 

zeker van dat zij van de stam Efraim was - een Efraïmiet. Een ander, Ed, claimde een 

Rubeniet te zijn. En weer een ander zei: “Ik ben een Benjaminiet.” 
 “Wat ben jij?”, vroeg een van hen aan mij. 

 “Een parasiet,” zei ik. 

 Voorganger Brooks had van een vriend gehoord dat “die kerel in Ohio” geloofde in 

de succesvolle, reddende kracht van Christus en dat hij er met verstand over kon praten. 
En zo arriveerde ik dan bij de RBC in de lente van 1997. 

 Je moet weten, dat deze kerk ook geloofde in de uiteindelijke redding van de 

wereld door Christus’ offer. Op mijn eerste drie avonturen naar het noorden sprak ik over 

onderwerpen die verband hielden met de geweldige overwinning van Christus’ kruis. 

Iedereen mocht mij, ik was een groot succes. Er was slechts één probleem: aan de 
vooravond van mijn vierde bezoek lag ik wakker van het ongelooflijk spannende en 

gevaarlijke vooruitzicht van het onderwijzen van de gemeente over de prachtige 

waarheid betreffende rechtvaardiging buiten werken van de wet om. 

 Ik wist uit gesprekken met verschillende leden dat juist het concept van “buiten 
werken van de wet om” (Romeinen 3:28) hen irriteerde als een gelijkenis van Jezus. Zij 

konden zich het leven niet voorstellen zonder Mozes en grote rotsblokken. Wat mij er 

uiteindelijk van overtuigde om mijn plan ten uitvoer te brengen, was dat ik schoon 

genoeg kreeg van elke derde zondag helemaal naar Detroit rijden. 
 Ik verscheen net zo als zij eruit zagen - in mijn pak met stropdas. Aldus gekleed, 

nam ik een aanvang. Ik zei: “Ik geloof de waarheden van de verstrooide stammen van 

Israël, zoals beschreven in Amos 9:9. Ik weet wie jullie zijn.” Vele glimlachen straalden 

vanuit de kerkbanken; ze hielden van mijn schuin gedrukte bevestiging. Maar toen zei ik: 

“En hier is één goede reden waarom het niet ter zake doet.” 
 Tot zover de opgetrokken mondhoeken. Maar, ik streed verder. Ik sprak over de 

redenen waarom de apostel Paulus zelf afstand deed van zijn Israëlitische nationaliteit - 

er rekening mee houdend dat de titel “Benjaminiet” heel wat was om op te geven 

(Filippenzen 3:4-8) - voor de voortreffelijkheden van Christus. Ik zei dat er, in Christus, 
geen Jood of Griek was (Galaten 3:28). Ik vertelde hen dat rechtvaardiging door geloof 

alleen maar kon bestaan bij afwezigheid van de wet, want, “door werken van de wet zal  

geen enkel vlees gerechtvaardigd worden” (Romeinen 3:20). 

 Veertig minuten later - na de verschillen tussen vergeving en rechtvaardiging, 
tussen wet en genade uiteen gezet te hebben - eindigde ik in het zweet mijns aanschijns. 
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 Normaal gesproken kwamen de mensen, nadat ik hier gesproken had, naar me 

toe om te zeggen hoezeer ze van mijn toespraak genoten hadden. Ze kwamen dan naar 

me toe om mij “Mazel Tov” toe te wensen en nodigden me uit voor ritueel geslacht lam. 

Die dag was er, echter, geen Mazel en geen enkele Tov. En als er al iemand was die ook 
maar een beetje om mijn honger gaf, dan liet diegene dat niet blijken. 

 Maar toen, kwam zij. 

 Ik stond nog steeds op het podium mijn voorhoofd droog te deppen toen ik haar 

zag aankomen. Het was een van de jongere vrouwen. Ik draaide me om om haar te 
begroeten, op het ergste voorbereid. Haar gezichtsuitdrukking was, voor mij, 

ondoorgrondelijk. Er lag een bepaalde glans over. Óf ze was volmaakt gelukkig, óf  

startklaar om mij te stenigen. Iets daar tussenin kon ik niet bespeuren. 

 Mij met haar ogen strak aankijkend, zei ze (met trillende stem): “Ik kom nu al 
drie jaar in deze kerk...” Nu leek het alsof ze zou gaan huilen. 

 “En ik heb nog nooit van mijn leven gehoord...” - O, jee, daar kwam het - 

 “Ik heb nog nooit van mijn leven gehoord waarover u vandaag gesproken hebt. 

Vandaag, meneer Zender, heb ik mijn evangelie voor de eerste keer gehoord!” 

 In het uur dat daarop volgde bracht ik haar op de hoogte - tot in de meest 
heerlijke details - van het evangelie van Paulus. God zorgde ervoor dat zij de waarheid 

ging beseffen en zij werd - daar ter plekke - een lid van het lichaam van Christus. 

 Sinds die ontmoeting, vijftien jaar geleden, heeft God mij een analogie gegeven 

die ik vaak gebruik om het fenomeen van authentiek, door God gegeven geloof te 
beschrijven in het licht van twee, naast elkaar bestaande, ongelijksoortige evangeliën.  

 

 

Alle hits, de hele tijd 

 
 Stel je eens voor dat het evangelie van Paulus een radiosignaal is dat uitzendt op 

een frequentie van 92.1 FM. Het evangelie van de Onbesnijdenis is, absoluut, een 

specifieke boodschap, die specifieke feiten bevat, met betrekking tot een specifieke 

handeling op Golgotha, volbracht door een specifieke Man, namelijk de Redder van de 

Wereld, onze Heer Jezus Christus. 
 Stel je dan nu voor dat het evangelie van de Besnijdenis, dat ook een specifieke 

boodschap is, dat andere specifieke feiten bevat, met betrekking tot een specifieke 

handeling op Golgotha, volbracht door een specifieke Man, namelijk de Messias van 

Israël, wordt uitgezonden op een heel andere frequentie, namelijk 1400 AM. Dit zou niet 
moeilijk moeten zijn om je voor te stellen, aangezien we zojuist 31 belangrijke 

verschillen tussen deze twee evangeliën hebben opgemerkt; ze kunnen niet op dezelfde 

frequentie uitzenden. 

 We leerden in het laatste hoofdstuk dat Israël gekend was vanaf de nederwerping 
van de wereld, terwijl leden van het lichaam van Christus gekend waren vóór de 

nederwerping van de wereld. In beide gevallen weet God van tevoren wie de Zijnen zijn - 

lang voordat de individuele gelovigen zijn geboren. Daarom heeft God van tevoren elke 

gelovige toegemeten wat hij of zij zal geloven - of dat hij of zij überhaupt tijdens dit 

leven zal geloven. 
 Heel lang bestond er slechts één evangelie in de wereld: het evangelie van de 

Besnijdenis. Als je God wilde leren kennen was er maar één frequentie waarop je kon 

afstemmen: 1400 AM. Het vlaggenschip station was, natuurlijk, Israël. Er was toen niet 

veel verwarring. Immers, als er maar één restaurant in de stad is, dan hoeft er niet over 
gediscussieerd te worden waar je naartoe moet. 

 Wij weten dat de wereld zowel gelovigen bevat als hen aan wie God simpelweg 

geen geloof verleend heeft. Dus in de dagen voor de roeping van Saulus op de weg naar 

Damascus, werd iemand een radio gegeven met de antenne afgesteld om 1400 AM te 
kunnen ontvangen, of men had überhaupt geen antenne voor wat voor geestelijke zaken 

dan ook. Het was het ene of het andere. Óf je was een Israëliet, óf een proseliet van 

Israël. Er was geen andere bron van waarheid en geen ander middel van redding. 

 De enige andere optie was ongeloof. 
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 Kijk langs deze lijn van geestelijke antennes eens naar de Ethiopische eunuch van 

Handelingen 8:26-39. Probeer het alsjeblieft vol te houden bij deze lange passage, je zult 

er blij om zijn. Uit The Message: 

 
 Later sprak Gods engel tot Filippus: “Om 12.00 uur vanmiddag wil Ik dat je naar 

 die verlaten weg gaat die loopt van Jeruzalem naar Gaza.” Hij stond op en ging. 

 Hij kwam een Ethiopische eunuch tegen, die de weg afdaalde. De eunuch had een 
 pelgrimstocht naar Jeruzalem gedaan en was nu op de terugweg naar Ethiopië, 

 waar hij minister van financiën was onder Kandake, koningin van de Ethiopiërs. 

 Hij reed in een rijtuig en las de profeet Jesaja. 
 

 De Geest zei tegen Filippus: “Klim in het rijtuig.” Er langs rennende, hoorde 

 Filippus de eunuch Jesaja lezen en hij vroeg hem: “Begrijpt u wat u leest?” Hij 

 antwoordde: “Hoe zou ik dat kunnen zonder hulp?” en hij nodigde Filippus uit om 
 bij hem in het rijtuig te komen zitten. Het gedeelte dat hij las was dit: 

 

  ‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij 
  zijn scheerder deed Hij Zijn mond niet open. Hij werd bespot en vernederd 

  en kreeg geen eerlijke berechting. En wie zal nu Zijn nakomelingen tellen, 

  nu Hij van de aarde weggenomen is?’ 
 

 De eunuch zei: “Vertel mij eens, over wie heeft de profeet het, over zichzelf of 

 over iemand anders?” Filippus greep zijn kans. Gebruik makend van dit 
 tekstgedeelte, verkondigde hij Jezus aan hem. Terwijl zij de weg vervolgden, 

 kwamen zij bij een rivier. De eunuch zei: “Hier is water. Waarom zou ik niet 

 gedoopt kunnen worden?” 
 

 Hij gaf bevel om het rijtuig te stoppen. Zij daalden beiden af naar het water en 

 Filippus doopte hem ter plekke. Toen zij uit het water kwamen nam de Geest van 

 God Filippus plotseling weg en dat was het laatste wat de eunuch van hem zag. 
 Maar hij vond het niet erg. Hij had waarvoor hij was gekomen en vervolgde zijn 

 weg, zo gelukkig als maar zijn kon. 

 
  

 Stel je voor dat hebt afgestemd op je favoriete radiostation, maar je kunt hem 

niet horen omdat je buiten het signaalbereik bent. Alles wat je krijgt is ruis. Hoe dichter 

je echter bij het station komt, hoe duidelijker het signaal wordt. Op tweeduizend 
kilometer afstand begin je stukjes en beetjes muziek en gesprek te horen. De statische 

ruis sist nog steeds, maar niet meer zo erg. Terwijl je verder gaat komt er herkenbaar 

geluid tevoorschijn terwijl de ruis afneemt. 

 De Ethiopische eunuch kreeg een eerste-eeuwse dosis hiervan. In de baarmoeder 
had God in de man een antenne voorgeprogrammeerd op 1400 AM. In alle jaren, die hij 

op dat donkere continent doorbracht, ging die specifieke amplitudemodulatie nooit uit. En 

toen kreeg hij op een dag de Hebreeuwse Schrift te pakken. Statische ruis in zijn hoofd 

liet kleine beetjes van het signaal door. Er kwamen stemmen binnen en stukjes prachtige 
muziek. Maar net op het moment dat een bepaald akkoord zijn aandacht trok, werd het 

signaal zwakker. Statische ruis nam het over en deed zijn arrestatie vervagen. 

 Gelukkig voor hem, stuurde koningin Kandake hem naar Jeruzalem voor officiële 

zaken. Daar zat hij, in zijn rijtuig, voor de zoveelste keer worstelend met het boek 

Jesaja. En toen kwam daar een man die 1400 AM uitstraalde: Filippus. Naast Filippus 
staan was alsof je bovenop die verdraaide zendmast stond. Plotseling begon de antenne 

van de eunuch te roken als een bliksemafleider en er kwam een boodschap binnen - luid 

en duidelijk. Het resultaat? “Hij had waarvoor hij was gekomen en vervolgde zijn weg, zo 

gelukkig als maar zijn kon” (Handelingen 8:39). 
 Kijk nu eens naar Paulus. Kijk naar hem toen hij nog Saulus de Farizeeër was. De 

man had duidelijk een antenne voor de bovengenoemde frequentie - hij was ermee 

geboren. In aanvulling hierop liet God hem geboren worden in Israël, waar de 

programmering “Allemaal Israël, de hele tijd” was. Vanzelfsprekend ontving en 
aanvaardde Saulus het evangelie van de Besnijdenis. 
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 Maar deze man, Saulus, was ook, vanaf de geboorte, geïmplanteerd met een 

andere antenne. Die andere antenne was door God voorbestemd om een frequentie op te 

pikken die nog nooit in de geschiedenis van de toenmalige wereld was uitgezonden. Als 

je in die tijd  “92.1 FM” (d.w.z. Evangelie van de Onbesnijdenis)  überhaupt genoemd 
had, dan was je in feite door de mannen in het wit (als dat de kleur is die psychiaters 

toen droegen) rechtstreeks meegetroond naar je nieuwe onderkomen. Om te beginnen 

wist niemand zelfs maar van het bestaan van een andere “golflengte,” laat staan de 

potentie van die cijfers. 
 Op de dag dat Paulus naar het oosten reisde op die nu zo beroemde weg naar 

Damascus, kwam de nooit verwachte frequentie uit de hemel stralen met een ongezien 

sterk toenemend vermogen. Paulus’ ontvanger draaide helemaal door; de Farizeeër 

hoorde iets binnenin zich zo krachtig resoneren dat de sterkte en helderheid van het 
signaal hem onderuit haalde. 

 Wij hebben de mannen verheerlijkt die voor het eerst hun voeten op de maan 

zetten. Die menselijke mijlpaal verschrompelt, in vergelijking, bij dat moment in de 

geschiedenis waarop de eerste mens de eerste uitzending ontving - regelrecht uit de 

hemelse gewesten - van de 92.1 FM frequentie. 
 Dezelfde dag waarop God Saulus riep, liepen er andere mensen op de planeet 

rond, in het bezit van dezelfde middelen als Paulus om een signaal te ontvangen waarvan 

ze nog nooit gehoord hadden of hadden kunnen dromen. Zich niet bewust van hun gave, 

deden zij hun werk. De enige manier waarop zij het signaal konden onderscheiden was 
door in het bereik te komen van een zender die het uitzond. 

 Er gebeurde die dag nog iets anders wat sindsdien niet meer gebeurd is: het 92.1 

signaal kwam rechtstreeks uit de hemelse wereld. Daarna kwam het signaal alleen nog 

door die mensen, die door God waren voorbereid om het uit te zenden: 
 
 Want ieder die de Naam van de Heer zal aanroepen, zal gered worden. Hoe zullen 

 zij dan Iemand aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij Iemand 

 geloven van Wie zij niet horen? En hoe zullen zij horen zonder iemand die 
 verkondigt? En hoe zullen zij verkondigen, als zij niet gezonden worden? Zoals 

 geschreven staat:  Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een evangelie van 

 goedheid brengen! 
- Romeinen 10:13-15, Concordant Literal New Testament, 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

 

 Daarom vertelt Timotheüs in 2Timotheüs 2:2 - “En wat u van mij hoort door vele 

getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen 

te onderwijzen.” 
 Op dat moment in de tijd, na de hemelse uitzending, was er maar één menselijke 

zender van de 92.1 frequentie op het aardoppervlak: Saulus. 

 Laten we nu de kwestie van de apostel Petrus gaan bekijken. Deze man was, net 

als Saulus, geboren met de 1400 AM ontvanger/antenne. Maar, anders dan bij Saulus, 
had Petrus niet de middelen gekregen om 92.1 FM te ontvangen. 

 Het is opmerkelijk dat de mannen, die met Saulus naar Damascus reisden, het 

licht uit de hemel zagen, maar niet de stem hoorden: “En zij die bij mij zijn, staren wel 

naar het licht, maar de stem van Hem Die tot mij spreekt, horen zij niet” (Handelingen 
22:9). 

 We weten uit Galaten 2:1-2 dat Petrus de boodschap van Paulus hoorde: 

 
 Veertien jaar na dat eerste bezoek gingen Barnabas en ik naar Jeruzalem en we
 namen Titus met ons mee. Ik ging om hen duidelijk te maken wat aan mij 

 geopenbaard was. In besloten kring legde ik de leiders het evangelie voor dat ik 

 aan de niet-Joden verkondig... 
- The Message 

 

  

 Maar Petrus’ antenne ontving Paulus’ boodschap niet. We weten dit om twee 

redenen: 
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 1) Petrus’ eigen getuigenis in 2Petrus 3:16  

 
 Sommige dingen die Paulus schrijft zijn moeilijk te begrijpen. 
 Onverantwoordelijke mensen, die niet weten waarover zij praten, verdraaien ze 

 naar alle kanten. 
- The Message 

 

  

 2) Het getuigenis van onze Heer over Petrus in Mattheüs 19:27-28  
 

 Toen kwam Petrus ertussen: “Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. 

 Wat levert ons dat op?” Jezus zei tegen hen: “Ja, jullie zijn Mij gevolgd. Wanneer 
 de tijd aanbreekt dat de wereld vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in 

 heerlijkheid zal regeren, dan zullen jullie die mij gevolgd zijn ook regeren, om te 

 beginnen bij de twaalf stammen van Israël.” 
- The Message 

 

 

 Als Petrus de nieuwe frequentie had ontvangen in de mate waarin Paulus die 

ontving, dan zou hij zijn Israëlitische erfenis hebben afgewezen, zoals Paulus deed 

(Filippenzen 3:4-9). 

 Maar, dat deed hij niet. 
 Paulus is een lid van het lichaam van Christus; Petrus niet. Petrus heeft een troon 

in het Duizendjarig Koninkrijk; Paulus niet. 

 Terug naar Michigan. 

 Hier, in de Restoration Bible Church, werd ik een onderdeel van wat ik 
beschouwde als eerste-eeuws drama. Ik was in een ruimte, vol met echte Israëlieten of 

hen die het willen zijn (proselieten), waar de leiders voortdurend uitzenden op 1400 AM. 

Ik was de eerste persoon die ooit in die kerk uitzond op de 92.1 FM frequentie. 

 Een zekere vrouw in die gemeente had óf één enkele antenne, afgesteld om 92.1 

te ontvangen (in dat geval zat zij jarenlang mistroostig in de kerkbank, niet in staat om 
werkelijk te begrijpen wat er werd gezegd), óf twee antennes, één voor elke frequentie 

(in dat geval begreep ze wat ze al die jaren hoorde, maar het resoneerde niet in de mate 

waarin de nieuwe frequentie deed). 

 
  

 

 

 
 Ik moet de Restoration Bible Church nageven dat zij genade weghielden van hun 

wet. De kerk onderwees gewoon geen genade. In die zin waren zij consequent. De kerk 

onderwees een zuivere, Israëlitische boodschap en deed het nooit voorkomen alsof 

iemand gered werd buiten werken om. 

 Dit kan niet gezegd worden van de meeste Christelijke kerken. De meeste 
Christelijke kerken onderwijzen een niet-evangelie. Een niet-evangelie is, volgens Paulus, 

een evangelie dat “het evangelie van Christus verdraait.” 

 In Galaten 1:6-9, uit The Message, zegt Paulus: 

 
 Ik snap jullie wispelturigheid niet - zo makkelijk als jullie Hem verraden, Die jullie 

 riep door de genade van Christus, door een variant op het evangelie aan te 

 nemen! En weet wel dat het geen kleine wijziging is; het is totaal anders, een 
 vreemde boodschap, een niet-boodschap, een leugen over God. Degenen die deze 

 onrust onder jullie uitlokken zetten de boodschap van Christus op zijn kop. 

  

 Ik zal het botweg zeggen: Als één van ons - of zelfs een engel uit de hemel! - iets 
 zou verkondigen dat anders is dan wat we eerst verkondigden, hij zij vervloekt. Ik 

 heb het gezegd; ik zeg het nogmaals: Als iemand, ongeacht zijn reputatie of 

 referenties, iets anders verkondigt dan wat jullie eerst te horen kregen, hij zij 
 vervloekt. 

 

 



132 
 

 De “totaal andere” boodschap die Paulus hier noemt - de “variant” op het 

evangelie, de “vreemde” boodschap, de “niet-boodschap”, de “leugen over God,” was 

niet het evangelie van de Besnijdenis. (Hoe zou Paulus het evangelie van de Besnijdenis 

zo genoemd kunnen hebben, terwijl het evangelie van de Besnijdenis, onderwezen door 
Petrus en de anderen in Jeruzalem, het evangelie was dat door Jezus Zelf gebracht werd? 

Jezus is de Messias en geloof in Hem - vergezeld van werken - zal Israël haar 

geprofeteerde Duizendjarige Koninkrijk binnen leiden, waar zij de wereld zal regeren.) 

 Nee, Paulus verwees hier niet naar het Besnijdenisevangelie. Hij verwees eerder 
naar een “evangelie” (ik zet het tussen aanhalingstekens omdat het een vals evangelie 

was) dat “de boodschap van Christus op zijn kop zet.” 

 Wat was de boodschap - of het evangelie - van Christus? Redding door de genade 

van God, buiten werken om, zoals onderwezen door Paulus. (Weet je nog wel? Paulus is 
degene die voortdurend naar Hem verwees als “Christus Jezus.”) 

 Wat zette het op zijn kop? De introductie van een vreemd element, namelijk de 

wet. Paulus haakt in op het Galatische probleem in hoofdstuk 3, verzen 1-4: 

 
 Stelletje idiote Galaten! Heeft iemand een vloek over jullie uitgesproken? Hebben 
 jullie je verstand verloren? Er is iets raars gebeurd, want het is duidelijk dat jullie 

 in je leven geen heldere kijk meer hebben op de gekruisigde Jezus. Zijn offer aan 

 het kruis is jullie duidelijk genoeg uitgelegd. Ik wil jullie deze vraag stellen: Hoe 
 begon jullie nieuwe leven? Was het door je uit de naad te werken om God te 

 plezieren? Of was het door Gods boodschap aan jullie aan te nemen? 

 
 Gaan jullie door met deze idioterie? Want alleen idioten kunnen bedenken dat zij 

 door hun eigen pogingen kunnen voltooien wat door God begonnen is. Als jullie 

 niet slim genoeg of sterk genoeg waren om het te beginnen, hoe stellen jullie je 
 dan voor dat jullie dit zouden kunnen vervolmaken? Zijn jullie voor niets door dit 

 pijnlijke leerproces gegaan? Het is nog niet helemaal verloren, maar dat zal wel 

 gebeuren als jullie hiermee doorgaan! 
- The Message 

 

 

 De hedendaagse Christelijke boodschap is zelfs nog erger. De Galaten beseften 

ten minste nog dat hun nieuwe leven begon in de kracht van de gekruisigde Christus. De 

moderne Christelijke boodschap, echter, houdt vol dat nieuw leven in God begint door de 

vrije, onbeïnvloede handeling van de menselijke wil (een eufemisme voor “redding door 

menselijke wilskracht”) en de macht van die wil om “Jezus aan te nemen.” Dus de zaak 
waarover Paulus vervloekingen uitroept in Galaten, hoofdstuk 1 - het evangelie van 

genade vermengen met elementen van de wet - daarover zou hij vandaag een dubbele 

vloek uitspreken. Tegenwoordig lukt het de geestelijkheid niet eens om mensen met een 

zuivere boodschap te laten beginnen - en daarna voegen ze ook nog de wet toe 
(“gehoorzaam de Tien Geboden”). 

 De moderne Christelijke kerk beseft niet het verschil tussen het evangelie van de 

Besnijdenis en dat van de Onbesnijdenis. Daarom brengt zij een verbasterd evangelie - 

een gemengde boodschap - precies die boodschap die Paulus veroordeelt in hoofdstuk 1 
van Galaten als een “niet-evangelie” en, in feite, een leugen over God. 

 
 Ik zal het botweg zeggen: Als één van ons - of zelfs een engel uit de hemel! - iets 

 zou verkondigen dat anders is dan wat we eerst verkondigden, hij zij vervloekt. Ik 
 heb het gezegd; ik zeg het nogmaals: Als iemand, ongeacht zijn reputatie of 

 referenties, iets anders verkondigt dan wat jullie eerst te horen kregen, hij zij 

 vervloekt. 
- Galaten 1:7-9, The Message 

 

  

 Het Christendom schept op over zijn referenties, hoeveel mensen het aantrekt en 

de academische verworvenheden van zijn leraren en voorgangers. Paulus geeft niets om 

theologische prestaties. In feite zegt hij: “Als iemand... iets zou verkondigen dat anders 

is dan wat we eerst verkondigden, hij zij vervloekt” (Galaten 1:9). 



133 
 

 Door Paulus’ definitie zijn de moderne Christelijke kerk en haar voorgangers 

vervloekt. Paulus heeft zelfs voorzegd dat religie zou ontaarden in satanische leugens: 

“... dat in latere tijden sommigen zullen terugtrekken van het geloof en zich zullen 

wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” (1Timotheüs 4:1). 
 Vermomd als een engel van licht (2Korinthiërs 11:14), bedriegt Satan mensen 

met de dekmantel van religie. Satan bedriegt mensen niet in nachtclubs - dat zou veel te 

duidelijk zijn. Nee, Satan houdt mensen heel slim voor de gek binnen religie - de plaats 

waar mensen denken dat ze iets leren over God. In plaats daarvan houdt Satan er 
toezicht op dat hen leugens gevoerd worden over God en Zijn plannen voor de mensheid. 

 Dit is een serieuze zaak. Georganiseerde religie is gedoemd tot vernietiging. 

Religie’s boodschap is een vreemde, veranderde, niet-boodschap, een leugen over God - 

een mengelmoes van verschillende elementen die geen recht doen aan zowel het 
evangelie van de Besnijdenis als dat van de Onbesnijdenis. Het is eerder zo dat religie 

die twee vermengt om een onsmakelijke, onherkenbare troep te produceren die Paulus 

zelf zou uitspugen. 

 

 

Welk evangelie is van jou? 
 

 Vaak ben ik in aanwezigheid geweest van hen die Paulus’ boodschap horen, maar 

hem niet begrijpen. Zij zeggen zelfs: “Paulus snap ik niet.” Ik spreek tot deze mensen 

over “onze vereenzelviging met Christus,” “voltooid zijn in Christus,” “gekruisigd zijn met 
Christus,” “alles overtreffende genade,” over God, Die “de hemelen en de aarde met 

Zichzelf verzoent,” over “de bemiddeling van de wereld,” over de God, Die “alles uitwerkt 

in overeenstemming met de raad van Zijn wil,” over dat “Eén stierf voor allen en daarom 

allen dus gestorven zijn,” over de “nieuwe schepping” en over “zoals in Adam allen 
sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” En wat krijg ik als 

reactie? Nietszeggende blikken. Gefronste wenkbrauwen. Zuchten van ergernis en 

verontwaardiging. 

 Maar dan komt iemand anders naderbij en spreekt tot deze zelfde mensen over 
“Israël,” “wet,” “Tien Geboden,” “Hebreeërs,” “Jezus,” “zonde,” “waardig,” “tempel,” “lam 

van God,” “priesterschap,” “Mattheüs,” “Marcus,” “Lucas,” “Johannes,” “Jacobus,” 

“Petrus,” “Pasen,” “doop,” “Jezus de Nazarener,” “Overwinnaar,” “Openbaring” en 

“144.000,” 
 En.. ze gaan bijna uit hun dak van geluk. 

 De mensen die deze dingen horen worden veranderd. Er gaat bij hen een lampje 

branden. Ze zijn gek op alles wat met Israël te maken heeft. Ze houden van het idee om 

redding waardig te zijn. Ze houden van werken. Ze houden van de wet. Ze houden van 

het priesterschap en ceremonie en een volk dat boven alle andere mensen gesteld is. Ze 
houden van de bruinharige, baard en sandalen dragende Jezus. Ze houden van 

Jeruzalem; velen van hen willen het Heilige Land bezoeken of gedoopt worden in de 

Jordaan rivier. Het ritueel van doop fascineert hen; ze kunnen niet wachten met nat 

worden. Ze houden van ceremonie. Ze houden van kaarsen en engelen en wierook 
branden. 

 Nogmaals, probeer hen Paulus bij te brengen en het is alsof je Japans spreekt 

tegen een Fransman. Ze begrijpen Paulus echt niet. Paulus is “te moeilijk.” Paulus is “te 

intellectueel.” 
 Zij kunnen genade en wet niet samen op de dansvloer krijgen. Als zij echt de keus 

kregen tussen wet en genade, dan zouden ze elke keer voor de wet kiezen. Waarom zou 

iemand dat in hemelsnaam willen doen? Religieuze mensen houden van de gedachte 

andere mensen te kunnen overtreffen. Met de wet kan dat. De Israëlitische boodschap 

geeft ruimte aan vleselijke verschillen en prestaties. 
 Net zoals Israël zijn veel van deze religieuze mensen eigengerechtig. Zij beseffen 

niet - zoals zelfs een Israëliet uiteindelijk moet beseffen - dat zelfs vleselijke voordelen 

ten slotte een gave van God zijn. Net als Israël hebben zij een draai om hun oren nodig 

om wakker te worden en dit feit onder ogen te zien.  
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Voor deze bruid-van-het-Lam-heiligen die in leven zijn als de Verdrukking begint, is dit 

precies wat er gaat gebeuren. Omdat zij geen leden zijn van het lichaam van Christus, 

zullen ze niet worden weggegrist (“opgenomen”) en zij zullen zeker door die 

verschrikkelijke dagen heen gaan. 
 Daarom zeg ik dat de weggrissing van het lichaam van Christus een kleinschalige, 

onopgemerkte gebeurtenis zal zijn - het totaal tegenovergestelde van het “Left Behind” 

scenario. De meeste mensen op de planeet zijn ongelovigen of Israëlieten of Christenen 

die geloven in Israëls Besnijdenisevangelie. 
 Vroeger schreef ik hedendaagse Besnijdenisgelovigen af. Ik dacht toen: “Waarom 

geven deze mensen gehoor aan Israëls boodschap? Weten ze niet dat die van Paulus het 

dynamische evangelie is?” Uiteindelijk besefte ik: alhoewel het Besnijdenisevangelie een 

evangelie is dat “in de wacht staat,” kan het nog steeds gehoord en aangenomen 
worden, zelfs door niet-Israëlieten die zichzelf desondanks wensen te associëren met die 

heilige natie. Ik spreek van proselieten zoals Cornelius uit Handelingen, hoofdstuk 10. 

 Ik veroordeel deze mensen niet langer. Het is duidelijk dat zij gewoon niet in het 

lichaam van Christus zijn. Dit betekent niet dat zij niet gered zijn, maar zij zijn niet gered 

in overeenstemming met Paulus’ evangelie. Veeleer zijn zij gered in overeenstemming 
met Petrus’ evangelie. Zij zullen een plaats hebben in dat aardse koninkrijk - maar alleen 

als ze getrouw zijn en volharden tot het einde van de Verdrukking. 

 

 

De specifieke kenmerken van Paulus’ evangelie 
 

 De drie criteria voor geloof in Paulus’ boodschap zijn te vinden in 1Korinthiërs 

15:1-4 (Concordant Literal New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl): 

 
 Nu maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondig, dat u ook 

 aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook gered wordt (als u eraan 

 vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, buiten dat gelooft u in schijn).  
 

 Want ik geef u allereerst door wat ook ik aangenomen heb, dat [1] Christus 

 gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schrift en dat [2] Hij begraven 
 is en dat [3] Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schrift... 

 

 Alles wat een Israëliet moet geloven om gered te worden is dat Jezus Christus de 

Messias is, gekomen om Israël te redden. Nergens wordt een Israëliet vermaand (zoals 
lichaam-van-Christus-gelovigen dat worden) om te geloven in het kruis en alles dat het 

volbracht - inzake zonde - los van enige menselijke “vrije wil.” (Herinner je dat 

Israëlieten werden vermaand te geloven in hun Messias zelfs voordat Jezus stierf aan het 

kruis.) 
 Israëlieten hoeven niet eens te geloven (zoals lichaam-van-Christus-gelovigen 

doen) dat Jezus Christus werkelijk drie dagen lang zo dood was als een pier. (Jezus was 

niet bij God in de hemel aan het flierefluiten tijdens die drie dagen. Als Hij bij God was 

[in plaats van dood], dan stierf Jezus niet werkelijk voor onze zonden en is niemand van 

ons gered. De waarheid is dat als God, de Vader van Christus, Zijn Zoon niet had 
opgewekt - Jezus vandaag de dag nog steeds dood zou zijn.) 

 Alles wat Israëlieten moeten geloven voor redding is wat Petrus getuigde in 

Mattheüs 16:16 - “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God,” en het besef dat 

“vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is” 
(Mattheüs 16:17). (Zelfs een Israëliet, echter, moet de zelfingenomen drang loslaten dat 

reddend geloof komt uit het hart van iemand, in plaats van uit Gods geest.) 

 Zodra iemand dat krijgt gladgestreken, is het gewoon een kwestie van 

bekrachtigen met goede werken. 
 Zo dan. Geloof jij dat Jezus de Messias is? Bekrachtig jij je geloof met goede 

werken? Wordt je knettergek van Paulus? Lees je graag Jacobus en Judas? De vier 

evangeliën? Hou je van de wet, inclusief de Tien Geboden? Ben je er helemaal zeker van 

dat je ondergedompeld of besprenkeld moet worden met water om gered te worden? 
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 Welkom in het aardse, duizendjarige koninkrijk. U wordt verzocht om driemaal per 

jaar uw offer naar de nieuwe tempel te brengen. Wat mij betreft, ik zal vanuit de hemel 

naar je uitkijken, mij verwonderen over je heerlijkheid, maar dankbaar zijn aan God dat 

ik deel uitmaak van Zijn hemelse koninkrijk. 
 

  

 

 
 Alle vlekken verdwijnen in de was. Bij de voleinding (einde) van de aionen [“aionen” 

is Grieks en betekent “lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten onrechte vertaald met “eeuwigheden”]   
(beschreven in 1Korinthiërs 15:20-28), zal God “Alles in allen” worden. Er komt een tijd, 

echt waar, dat vleselijke verschillen van geen belang meer zijn, voor jou niet, voor de 
proseliet van Israël niet en voor God niet. 

 Maar, zover is het nog niet. Tot die tijd moeten we onderscheid erkennen. Denk 

aan een autofabriek en stel je voor dat de carrosserie van de auto en de motor in 

dezelfde fabriek worden samengesteld. Stel je twee montagelijnen voor: één voor de 
carrosserie, één voor de motor. Tenzij deze lijnen uit elkaar gehouden worden, wordt het 

een warboel en krijg je geen auto. Aan het eind van de lijn - en alleen maar aan het eind 

- hebben we tenslotte een voltooid product. Op dat punt verdwijnen alle verschillen. 

Daarvóór zijn verschillen essentieel voor het uiteindelijke succes. 
 Daarom vermaant Paulus ons, door Timotheüs, in 2Timotheüs 1:13 - “Houd u 

aan een patroon van gezonde woorden, die u van mij hoort”; en in 2Timotheüs 2:15 - 

“Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft 

te schamen, die het Woord van de waarheid recht snijdt.” 
 

 

Mijn boodschap 

 
 Als je bent zoals ik, dan werd je altijd een beetje bang van de, in bloedrood 

geschreven, woorden van Christus in je Bijbel [In een zogenaamde “rode letter editie” van de Bijbel 

zijn de woorden van Jezus in rode inkt gedrukt.] Ik wilde zoals Jezus zijn toen ik een kind was, 

maar Jezus legde de lat steeds net een beetje te hoog. Hij leek ook niet echt gevoel voor 

humor te hebben. Als mensen Hem een vraag stelden, gaf Jezus zelden een duidelijk 

antwoord. In plaats daarvan beantwoordde Hij vragen met een omweg. Als je Jezus 
vroeg hoe laat het avondeten klaar was, vertelde Hij je een gelijkenis over Jona. En als je 

net even ontspannen achterover leunde, begon Hij over Zijn dood. Als je Hem vroeg 

wanneer alles weer goed zou worden, zei Hij: “Wee de zwangeren en de zogenden in die 

dagen” (Lucas 21:23). 

 Ik zeg niet dat Paulus Mijnheer Ezeltje-prik was, maar de donkere wolk die Jezus 
leek te omhullen - naar mijn idee - verdween bij Paulus. Paulus was als: “Genade en 

vrede. Wat zou je denken van een stukje vrucht van de geest in je leven? Maar, hoe dan 

ook, we zijn allemaal gerechtvaardigd.” Paulus leek me nogal een warhoofd - de man had 

er duidelijk geen flauw idee van hoe je een zin moest onderbreken - maar de donkere 
wolk was weg. Ik stelde me hem voor als klein en een beetje gezet. Paulus was het soort 

kerel die op een boot bier zou drinken en zeggen: “Zijn we er al? Ik zou Antiochië graag 

nog voor de wederkomst bezoeken.” 

 Van Abraham tot Mozes tot Paulus, onthult God Zijn hart. De wet van Mozes was 
niet bedoeld om het diepst van Gods hart te portretteren. Veeleer bereidde de wet de 

weg voor Christus. Jezus Christus was het beeld van God, maar zelfs Jezus was een 

dienaar van het Besnijdenisevangelie (Romeinen 15:8), opzettelijk de diepten van Zijn 

Vaders genade verbergend toen Hij op aarde was. 

 Het evangelie van Gods diepste genade werd bewaard voor een kleine idioot uit 
Tarsus, op weg naar Damascus om Christenen te doden. 

 Paulus’ boodschap is: ONTSPAN EN MAAK JE GEEN ZORGEN. Resoneert dat bij jou 

net zo als bij mij? Dat is mijn boodschap. 
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Waarom wij niet kunnen leven zoals Jezus 
 

 Het grootste deel van ons leven werd ons verteld dat we moeten leven zoals 

Jezus. Na veel beproeving en mislukking hebben we ontdekt dat het zelfs niet eens 
mogelijk is om te leven zoals Jezus. Waarom niet? Inmiddels zou je het antwoord moeten 

kunnen raden. Het voor de hand liggende antwoord is dat Jezus de Zoon van God is en jij 

niet: Jezus Christus was een zondeloos wezen en er zijn dagen waarop jij nauwelijks je 

sokken goed kunt aantrekken. Het minder voor de hand liggende antwoord is dat Jezus 

Christus, op aarde, een dienaar was van de Besnijdenis en Hij gedroeg Zich 
dienovereenkomstig. Hij gaf tienden, weigerde varkenslapjes te eten en hield de 

Sabbatdag heilig. O, ja - en Jezus leed en stief aan een kruis om de zonde van de wereld 

weg te nemen.  

 Vandaag de dag moeten die arme stakkers die proberen te “wandelen in Zijn 
voetsporen” ondertussen wel erg moe zijn, gefrustreerd over hun onvermogen om de 

doden op te wekken, gelijkenissen te bedenken en hun eigen zonde weg te nemen, laat 

staan die van de wereld. Maar toch volharden zij. Daarom is het zo moeilijk om hen om 

je heen te hebben. We noemen hen “religieuze mensen.” 
 Als wij niet hoeven te leven zoals Jezus, zoals wie moeten we dan wel leven? Het 

antwoord zou je niet moeten verbazen: 

 
 Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele 
 vaders: in Christus Jezus heb ík u immers door het evangelie verwekt. Ik roep u 

 er dus toe op: word mijn navolgers. 

 
- 1Korinthiërs 4:15-16, Concordant Literal New Testament 

Zie ook www.schriftwoord.nl 

 

 Waar haalt Paulus de brutaliteit vandaan om mensen te vertellen dat ze hem 

moeten nadoen in plaats van Jezus? Paulus heeft de Joodse Messias nooit gekend, Die 

alles deed in overeenstemming met de wet van Mozes. Anders had Paulus vastgehouden 

aan de wet, erop gewezen en ons verteld: “Doe dit.” Maar Paulus is degene die ons 
vertelt dat wij gerechtvaardigd zijn buiten werken van de wet om. Hij kan dus niet 

zeggen dat wij de aardse Jezus moeten imiteren. Paulus laat dat, heel toepasselijk, over 

aan Petrus: 

 
 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij 
 laat ons een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen 

 zonde doet en in Wiens mond geen bedrog gevonden is. 

- 1Petrus 2: 21-22 
 

 Vertel me nog eens waarom je een Israëliet wilt zijn? Zelfs Israëlieten kunnen niet 

helemaal de voetsporen van Christus navolgen, totdat Christus hun een nieuwe geest 

doet toekomen. Maar ze moeten het nog altijd op de oude Israëlitische manier blijven 
proberen. En de hele tijd nederig blijven. En de hele tijd erkennen dat elke rechtvaardige 

handeling van boven komt, niet van beneden.   

 En hoe zit dat dan met ons? Al lijkt het in eerste instantie niet zo, maar Paulus 

vertelt ons ook - leden van het lichaam van Christus - om onze Redder te imiteren. Maar 
wij dienen Christus te imiteren in Zijn nieuwe hoedanigheid als heerser van het 

universum, gezeten aan de rechterhand van God. 

 Serieus? 

 Als de Joden al nauwelijks de aardse Jezus kunnen imiteren, hoe moeten wij dan 
de verheerlijkte Christus imiteren? Goddank dat de verheerlijkte Christus ons genadiglijk 

de soort leefstijl heeft laten zien die Hij van ons verlangt, door een menselijk wezen dat 

net zo is als wij, alleen slechter: de apostel Paulus. 

 De vroegere Saulus van Tarsus was een moordenaar, een vijand van God... een 
idioot. Aan degene die de meest afschuwelijke ondergang verdiende, schonk Christus de 

grootste genade.  
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In het licht van zulke liefde leefde Paulus zijn leven in dienstverlening en dankzegging - 

volmaakt in overeenstemming met het evangelie dat hij verkondigde. En zo moeten wij 

dus ons leven leiden: dienend en dankend. 

 Wat een verandering ten opzichte van bezorgdheid en werken. 
 

 

En wat nu? 
 

 Sommigen van jullie willen geloven wat ik zeg, maar jullie weten het niet 
helemaal zeker. Het voelt misschien alsof met Paulus meegaan betekent dat je Jezus in 

de steek laat. Je bent emotioneel gehecht aan Jezus, omdat je het grootste deel van je 

leven hebt zitten lezen in Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Je voelt je aangetrokken 

tot Paulus, maar je voelt je schuldig wanneer je niet hard werkt of een offer brengt. 

 WWJD? [deze letters staan voor: What Would Jesus Do? (Wat Zou Jezus Doen?)] 
 Jezus zou willen dat je naar Paulus gaat. Waarom niet? Jezus heeft Paulus 

aangesteld. Uiteindelijk eer je de Redder door van de rode* woorden te gaan naar de 

laatste, grootste openbaring die ooit aan mensen werd gegeven *[In een zogenaamde “rode 

letter editie” van de Bijbel zijn de woorden van Jezus in rode inkt gedrukt]. 
 Omhels de nieuwe boodschap. 

 

 

 

 
EPILOOG 
 
 Nu ben je op de hoogte van Gods plan om Alles in allen te worden, door het kruis 

van Zijn Zoon. Aan het einde van een serie tijdperken, bekend als “aionen” [Grieks voor 

tijdperken (eeuwen)], zal God alles wat Hij ooit schiep in de hemel en op aarde terugbrengen 

bij Zichzelf. Maar die heerlijke voleinding, waarover Paulus spreekt in 1Korinthiërs 15:21-
28, is nog ver weg. Ondertussen liggen er zware tijden in het verschiet. Er zal een tijd 

komen - spoedig, geloof ik - waarvan onze Heer zei: “Want dan zal er grote ellende zijn, 

zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe” (Mattheüs 24:21). Wij 

hebben dit leren kennen als “de Verdrukking,” maar onze apostel Paulus noemt het “de 
komende Verontwaardiging” (1Thessalonicenzen 1:10, Concordant Literal New Testament, zie ook 

www.schriftwoord.nl). 

 De Verontwaardiging zal de barensnood zijn die Israël, eindelijk, in het koninkrijk 

brengt. De Verontwaardiging zal de katalysator zijn die eens en voor altijd de trots van 

deze goddeloze wereld zal breken en haar zal voorbereiden op de regering van Christus. 
 Niemand wil leven tijdens de komende Verontwaardiging. Maar velen zullen haar 

meemaken. En velen zullen dan omkomen. Jezus vergeleek onze tijd met de dagen van 

Noach: 

 
 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen 

 zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, 

 trouwen en ten huwelijk geven,  tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 
 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook 

 de komst van de Zoon des mensen zijn. 

- Mattheüs 24:37-39 

 
  

 In de dagen van Noach, echter, zorgde God voor een reddingsboot. God droeg 

Noach op een schuilplaats te bouwen voor het groepje mensen dat Hij wilde redden van 
de massavernietiging. Die schuilplaats was de ark. 

 Evenzo is Paulus’ evangelie nu de reddingsboot voor de massavernietiging, een 

moderne ark. Het evangelie van Gods genade is de schuilplaats, gebouwd door God, die 

hen, die Paulus’ boodschap geloven, zal behoeden voor de komende Verontwaardiging en 
hen zal brengen naar de heerlijkheden van de hemel.  
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Het Besnijdenisevangelie zal dit niet doen, want zij, die dat evangelie voor Israël 

geloven, zullen door de dag van Verontwaardiging heen gaan en op aarde blijven 

(Openbaring 7:9-14). 

 Voor het lichaam van Christus zal deze verlossing uit de Verontwaardiging niets 
minder zijn dan een redding. Paulus schreef aan de Thessalonicenzen: 
 

 ...hoe u zich van de afgoden afgewend hebt naar God toe om de levende en 
 waarachtige God te dienen  en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit 

 de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, onze Redder uit de komende 

 Verontwaardiging... 

- 1Thessalonicenzen 1:9-10 
 

  

 Onthoud alsjeblieft dit cruciale punt: Alle mensen zullen uiteindelijk gered worden; 
maar alleen diegenen die Paulus’ boodschap horen en aannemen zullen verlost worden 

uit de komende Verontwaardiging (als leden van Christus’ lichaam) en meegenomen 

worden naar de hemel. Dit is de betekenis van 1Timotheüs 4:10, dat anders een 

mysterie is voor de meeste mensen: “Wij vertrouwen op de levende God, Die de Redder 
is van alle mensen, speciaal van gelovigen” [Concordant Literal New Testament, zie ook 

www.schriftwoord.nl]. Hoe kan God iedereen redden, maar speciaal gelovigen? Op deze 

manier: Hij redt iedereen, uiteindelijk - maar dat duurt nog een paar aionen [“aionen” is 

Grieks en betekent “lange tijdperken” (eeuwen) - het wordt ten onrechte vertaald met “eeuwigheden”]. Maar 

degenen aan wie Hij in dit leven geloof verstrekt (geloof in het evangelie van Paulus) 
komen eerder aan bod - veel eerder. Iedereen verkrijgt uiteindelijk heerlijkheid, maar 

gelovigen in Paulus’ Onbesnijdenisevangelie krijgen buitensporige heerlijkheid - en ze 

krijgen het eerder (zelfs nog voordat de dag van Verontwaardiging begint). 

 Uiteraard weet God al van tevoren wie de Zijnen zijn in dit leven. God weet het, 
maar wij niet. Daarom verkondigen wij. Zij die uitverkoren zijn voor lidmaatschap van 

het lichaam van Christus, zullen geroepen worden (Romeinen 8:30). Zij zullen Paulus’ 

boodschap van genade horen door herauten [verkondigers] (Romeinen 10:14). 

 Ik ben een heraut. 
 

 God bless you, 

 

 Martin 

 
 

 

******* 
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