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De grootse geloofsbelijdenis 

Door: Pastor Paul M. Sadler 

“Ef. 4:3-6: 3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des 

vredes. 4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop 

uwer roeping; 5 Eén Heere, één geloof, één doop, 6 Eén God en Vader van allen, Die daar is 

boven allen, en door allen, en in u allen. 

Merk op dat de Geest van God, niet de plaatselijke gemeente, deze zevenvoudige eenheid tot stand 

heeft gebracht. Deze zeven programmapunten vormen het leerstellige fundament waarop de 

bovenbouw van de Verborgenheid rust. Het is inderdaad een grootse geloofsbelijdenis. Vanwege het 

feit dat de Geest het heeft gevestigd is het vasthouden aan de zevenvoudige eenheid niet 

onderhandelbaar, het is vereist. We zullen hier slechts een korte presentatie geven om ervoor te 

zorgen dat de lezer in de goede richting wordt gewezen. 

Het is absoluut noodzakelijk om te onthouden dat elk onderdeel van de zevenvoudige eenheid van de 

Geest uniek is voor het evangelie van Paulus. Bovendien is elk onderdeel geestelijk van aard, niet fysiek. 

We hebben de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus voor ons: 

 

1. Eén lichaam: Dit is de nieuwe schepping die God voorbeschikte zodat we heilig en onberispelijk voor 

Hem zouden zijn in liefde. Het Lichaam van Christus is een levend organisme dat zonder onderscheid 

bestaat uit Joden en Heidenen. Wij zijn leden van elkaar - één in Christus, die ons Hoofd is, zie 1 Kor. 

12:12-13; 2 Kor. 5:17; Ef. 1:22-23: 

“1 Kor. 12:12-13: 12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene 

lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 

13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 

dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. 

“2 Kor. 5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 

ziet, het is alles nieuw geworden. 

“Ef. 1:22-23: 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven 

tot een Hoofd boven alle dingen; 

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 

 

2. Eén Geest: De persoon van de Geest is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Zijn rol tijdens de 

bedeling van Genade is echter ingrijpend veranderd. Vandaag is het de Geest die ons doopt in de Kerk, 

het Lichaam van Christus. Hij verlicht ook degenen die een vollediger kennis van Gods wil zoeken, wat 

bereikt wordt door hen te verlichten tot kennis van de Verborgenheid, zie 1 Kor. 12:13; Ef. 3:1-5; Kol. 

1:8-10 vgl. 1: 25-27:  

“1 Kor. 12:12-13: 12 Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene 

lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 

13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 

dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. 
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“Ef. 3:1-5: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 

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

woorden te voren geschreven heb; 

4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 

geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 

“Kol.1:8-10: 8 Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest. 

9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te 

begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; 

10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken 

vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 

Vergelijken met: 

“Kol. 1:25-27: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, 

om te vervullen het Woord Gods; 

26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar 

nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 

27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid 

onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;   

 

3. Zelfs als u geroepen bent in één hoop van uw roeping: Wij hebben zeker geen bezwaar tegen 

degenen die de woorden van de apostel hier beperken tot de Opname. Ook wij geloven dat deze 

glorieuze gebeurtenis inderdaad in de zin is opgenomen. Maar Paulus richt zich op de enige hoop van 

onze roeping, waarin we ontdekken dat gelovigen geroepen zijn tot Zijn genade in Christus. Christus is 

onze hoop volgens 1 Timotheüs 1:1:  

"Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en den Heere Jezus 

Christus, Die onze Hope is".  

Dus de hoop op verlossing (Opname – bevrijding van de toekomende toorn), de hoop op de 

opstanding, de hoop op de hemel en de hoop op het eeuwige leven zijn allemaal in Hem gevestigd, 

zie: Gal. 1:4; 1 Thess. 5:8; 1 Kor. 15:19; Kol. 1:5; Titus 1:2:  

“Gal. 1:4: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 

tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 

“1 Thess. 5:8: Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen 

Heere Jezus Christus. 

“1 Kor. 15:19: Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van 

alle mensen. 
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“Kol. 1:5: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het 

Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; 

“Titus 1:2: In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden 

der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 

 

4. Eén Heer: de persoon van Christus is onveranderlijk. Net als de Geest is Hij Dezelfde gisteren, 

vandaag en voor eeuwig. Met de Koning in koninklijke ballingschap vanwege Zijn afwijzing, voert 

Christus vandaag een hemelse bediening uit met de Kerk, die Zijn Lichaam is. Als het Hoofd van het 

Lichaam, zit Hij aan de rechterhand van de Vader als de God van alle genade, niet willend dat iemand 

verloren zou gaan, maar dat allen verlossing zouden ontvangen van het komende oordeel, zie Efeziërs 

1:19-23; 2:13-16; Kol. 1:15-19: 

“Ef. 1:19-23: 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de 

werking der sterkte Zijner macht, 

20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot 

Zijn rechter hand in den hemel; 

21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, 

niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd 

boven alle dingen; 

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 

“Ef. 2:13-16: 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het 

bloed van Christus. 

14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels 

gebroken hebbende, 

15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen 

bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 

16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan 

hetzelve gedood hebbende. 

“Kol. 1:15-19: 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 

16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en 

die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn 

door Hem en tot Hem geschapen; 

17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit 

de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 

19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
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5. Eén geloof: hoewel dit heel goed een verwijzing zou kunnen zijn naar de volledige openbaring van 

Paulus, die hij “het geloof” noemt, denken we dat dit enigszins overbodig zou zijn als hetzelfde zou 

kunnen worden gezegd van de zevenvoudige eenheid die wordt overwogen. Het lijkt ons dat de apostel 

het geloof van Christus in gedachten heeft, aangezien het betrekking heeft op de voorwaarden van 

redding. Met de verandering in bedelingen kreeg Paulus het geheim van het evangelie dat Golgotha is. 

God was in Christus de wereld met Zichzelf aan het verzoenen. Dus als we het evangelie van redding 

geloven, dat Christus stierf voor onze zonden, werd begraven en weer opstond, worden we 

gerechtvaardigd door Zijn trouw, zie 1 Kor. 15:1-4; Gal. 2:16; Ef. 6: 19:  

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij 

ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd 

heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven 

is voor onze zonden, naar de Schriften; 

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

“Gal. 2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door 

het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden 

gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de 

werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. 

“Ef. 6:19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 

vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 

 

6. Eén doop: Dit is de doop die redt. Zelfs de meeste van onze Baptistenvrienden zouden het met deze 

conclusie eens zijn. Op het moment dat we Christus als Verlosser vertrouwen, doopt de Heilige Geest 

ons geestelijk in Christus. Volgens de openbaring van Paulus plaatst deze doop ons tegelijkertijd in het 

Lichaam van Christus en identificeert ons met Zijn dood, begrafenis en opstanding, zie Rom. 6:3-4; 1 

Kor. 12:13; Gal. 3:27; Kol. 2:12:  

“Rom. 6:3-4: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt 

zijn? 

4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden 

opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.  

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij 

Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 

“Gal. 3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 

“Kol. 2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het 

geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. 

 

7. Eén God en Vader van allen, die boven alles is, en door allen, en in u allen: Wij dienen één God die 

eeuwig bestaat uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Godheid is gelijk en eeuwig. Zoals 
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we hebben gezien, maakt God de Vader Zijn eeuwig doel met de Kerk bekend tijdens de eeuw van 

Genade. Hij werkt in en door ons tot lof van Zijn heerlijkheid, zie Ef. 1:3-6; 3:11; Fil. 2:12-15:  

“Ef. 1:3-6: 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 

alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 

4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en 

onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 

5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, 

naar het welbehagen van Zijn wil. 

6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; 

“ Ef. 3:11: Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere; 

“Fil. 2:12-15: 12 Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn 

tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en 

beven: 

13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 

14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 

15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van 

een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; 

 

 


