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                                           Verkeerde kijk op de verborgenheid 

                                                             Door: Justin Johnson 

Het is niet moeilijk om te zien dat er een verborgenheid was 'verborgen in God' 'geheim gehouden 

sinds het begin van de wereld', geopenbaard aan Paulus, zie Rom. 16:25 en Ef 3:3:  

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus 

Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;  

“Ef. 3:3: Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige 

woorden te voren geschreven heb; 

Toch schijnt er onder oprechte Cristenen enige moeite te zijn met het identificeren van de inhoud van 

de verborgenheid. 

Sommigen beweren dat deze verborgenheid iets is dat we niet kunnen weten over de aard van God. 

Ze zeggen tenslotte: 'God werkt op mysterieuze manieren'.  

Toch zegt de Schrift dat de verborgenheid ‘bekend’ en ‘geopenbaard’ is. Hoewel het ooit een geheim 

was, is het niet langer verborgen. 

Anderen veronderstellen  dat de verborgenheid de redding van de Heidenen is. Er is bewijs van redding 

van Heidenen in zowel het Oude als het Nieuwe testament voordat de verborgenheid werd 

geopenbaard. 

Eén doel van de oprichting van de natie Israël was om een zegen, een licht en de 'Priesters van de Heer' 

voor de Heidenen te zijn. De zegening van de Heidenen zou nauwelijks een verborgenheid kunnen zijn 

of geheim kunnen worden gehouden als het zo vaak werd herhaald in de profetieën aan Israël. 

Een ander geloof zegt dat de verborgenheid de Heidenen zijn die deel gaan uitmaken van Israël en hun 

verbonden. Dit is een gevaarlijke misvatting omdat het onvermijdelijk zal leiden tot leerstellige 

verwarring en persoonlijke interpretatie. 

Deze visie vereist dat je de meeste profetieën die aan Israël zijn gegeven, vervangt door profetieën die 

zogenaamd verwijzen naar een Heidense kerk. De profetieën en geboden van Jezus zelf betreffende 

Sion, Israël, Jakob, Jeruzalem en ‘mijn volk’ zouden vervangen moeten worden door geboden aan ‘de 

kerk van vandaag’.  

Dit is bijna onmogelijk als we de verzen in hun context houden. 

Helaas geloven veel denominaties en predikanten ten minste één van deze verkeerde opvattingen over 

de verborgenheid. 

Wat onvermijdelijk leidt tot een verkeerde kijk op de verborgenheid is het negeren van de openbaring 

van de verborgenheid die voor het eerst aan Paulus werd gegeven. 

Paulus was de eerste die uitlegde dat Israël uit hun speciale status bij God is gevallen. Door deze val is 

het heil niet langer het verbondsbezit van Israël, maar wordt het naar de Heidenen gezonden. 

Pas in Paulus zijn brieven leest u over redding los van de wet en de verbonden, die gebaseerd is op 

alleen geloof in de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. 

Degenen die gered zijn, worden geen “Israël” en blijven geen heidense Heidenen; in plaats daarvan 

worden ze een deel van het lichaam van Christus, de kerk van vandaag. 
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Onze hoop ligt in onze hemelse positie om voor altijd te regeren met Christus. Ondertussen blijven we 

op aarde om de verbannen Heer te vertegenwoordigen (ambassadeurs) en de boodschap van zijn 

verzoening aan een wereld die God volledig heeft verworpen. 

Dit is de prediking van Jezus Christus volgens de openbaring van de verborgenheid. 

 

 


