Het bestuderen van de geschriften buiten de brieven van Paulus
Artikel afkomstig van: biblestudygbcrm@gmail.com
Geachte lezers,
Door de vertaler:
Indien u niet op de hoogte bent van door Paulus geschreven brieven dan volgt hier een overzicht:
1)—In de periode van het boek Handelingen schreef de apostel Paulus de volgende brieven: “Galaten”
– “1 en twee Thessalonicenzen” - “1 en 2 Korinthiërs” en “Romeinen”.
In deze genoemde zes brieven gebruikt Paulus voor “kennis” de Griekse woorden “Gnosis” en
“Ginosko”. Deze woorden betekenen: “ONVOLLEDIGE KENNIS”.

2)—Na de periode van Handelingen schreef de apostel Paulus de volgende brieven:
“Efeziërs” – “Filippenzen” – “Kolossenzen” – “1 en 2 Timotheüs” – “Titus” – “Filemon”.
In deze genoemde zeven brieven gebruikt Paulus voor het woord “kennis” de Griekse woorden:
Epignosis” - “Epignesko”. Deze woorden betekenen: “VOLLEDIGE KENNIS”.
Einde citaat

De schrijver, ene Steve, van dit artikel zegt:
Ik krijg vaak de vraag waarom en hoe bestuderen we de niet-Paulinische geschriften? Welnu, het is
zeker NIET om te leren over Gods reddende Woord voor vandaag of instructies voor het leven van
Christenen in deze tijd.
Voor die dingen moet je naar de Paulinische geschriften gaan. Dus waarom zou je een niet-Paulinisch
geschrift bestuderen, zoals het evangelie van Johannes? Paulus zegt dat we pas NADAT we volledig in
Paulinische geschriften aangaande de genade en de waarheid van de verborgenheid zijn bevestigd, we
naar de evangelieverslagen, Mattheüs – Markus - Lukas en Johannes, kunnen gaan om er uit te leren,
want als we niet gegrond zijn in de Paulinische geschriften aangaande de genade en de waarheid van
de Verborgenheid zullen we gegarandeerd in de war raken.
Als we de evangelieverslagen gebruiken op de manier waarop God en Paulus ons opdragen ze te
gebruiken, zullen we meer te weten komen over de trouw van God. Want als we zien dat God getrouw
de beloften bevestigt en vervult die Hij deed in Zijn profetische programma aan de natie Israël door de
aardse bediening van Jezus Christus (de evangelieverslagen), zodat zij het kanaal zou kunnen zijn van
Zijn zegeningen aan de hele wereld, waardoor de Heidenen gezegend zullen worden met Israël en door
haar OPKOMST, zie Rom. 15:4-12:
“4 Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door
lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.
5 Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar
Christus Jezus;
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6 Opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere
Jezus Christus.
7 Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods.
8 En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods,
opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;
9 En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven is: Daarom
zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.
10 En wederom zegt Hij: Weest vrolijk, gij heidenen met Zijn volk!
11 En wederom: Looft den Heere, al gij heidenen, en prijst Hem, al gij volken!
12 En wederom zegt Jesaja: Er zal zijn de wortel van Jessai, en Die opstaat, om over de heidenen te
gebieden; op Hem zullen de heidenen hopen.

We kunnen er absoluut 100% zeker van zijn dat Hij net zo trouw zal zijn in het vervullen van Zijn
beloften aan ons in Zijn programma der Verborgenheid voor het Lichaam van Christus door de
bediening van de apostel Paulus verkregen van de verrezen hemelse Heer Jezus Christus, waardoor de
Heidenen gezegend worden buiten Israël om en door haar VAL (Rom. 11; 15:13-19) en dat geeft ons
geduld en troost zodat we hoop mogen hebben, zie Rom. 15:4!
In Johannes 1:1-18 (*) zien we dat God getrouw Zijn beloften aan Israël en de wereld vervult, in die
mate dat Hij Zichzelf verankert in de menselijke lijn van David. Door dit te doen, kwam Hij als een
Israëliet om te bereiken wat geen enkele andere Israëliet kon doen: het nationale Israël redden van
haar zondige hachelijke situatie.
(*) “Johannes 1:1-18: 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was
God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.
7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.
8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven;

2

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God
geboren zijn.
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na
mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.
16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft
Hem ons verklaard.

En Hij kon dit doen omdat Hij niet alleen de Zoon van David was, maar eerder de Zoon van David die
ook de Zoon van God was!! Hij kwam om alle beloften te vervullen, vooral in het Davidische Verbond:
Hij kwam om de beloften aan Israël te bevestigen dat Hij hun Verlosser, Bevrijder, Wreker, Koning en
zou zijn. En Hij zal hen zegenen. Kortom, Hij zal alles zijn wat Israël nodig heeft voor een volledige en
perfecte redding.
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