
HUISREGELS 

Door: Pastor Kevin Sadler 

“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 

 

Gods Woord moet begrepen worden op de manier waarop God Zijn wil aan de mensheid openbaarde. 

Daarom moet het dispensationeel (volgend de bedeling)  worden opgevat. Er is een brede scheiding in de 

Schrift tussen Gods twee programma's, Profetie en Verborgenheid, maar er zijn ook bedelingen 

waarin, binnen die bedeling, scheiding moet plaats vinden. 

 

De term "dispensatie" is het Griekse woord oikonomia, wat "huiswet" of "huisbeheer" betekent. Op 

verschillende tijdstippen en stadia in Gods Woord schonk God de mensheid een andere en aparte 

leefregels. 

 

Binnen elk van onze huizen hebben we een aantal regels waarvan we verwachten dat onze kinderen 

zich eraan houden. Dit zijn de huisregels, de wet van het huishouden. Ons huiswet kan afwijken van 

uw huiswet. Een keer kwam één van mijn kinderen bijvoorbeeld naar me toe en zei: "De familie van 

mijn vriend doet het op deze manier in hun huis, kunnen we dat ook niet doen?" Mijn antwoord was: 

“Dat zijn hun regels. Bij ons thuis doen we dat niet zo.” Dat is het geval in de bedelingen van God. Ze 

hebben elk hun eigen huisregels. We moeten niet proberen te leven volgens de huiswet die bij een 

andere tijd en dispensatie/bedeling hoort. 

 

Binnen elke dispensatie van God vaardigde God een nieuwe reeks "huiswetten of regels" uit die 

moesten worden gevolgd, en het was de verantwoordelijkheid van degenen die eronder leefden om 

ze uit te voeren en te gehoorzamen. God heeft in de hele Schrift op verschillende momenten 

verschillende bevelen aan verschillende mensen gegeven. 

 

Het is ook vergelijkbaar met presidentiële administraties. Met de regering van een nieuw gekozen 

president zullen er veranderingen zijn in de manier waarop ze regeren en werken ten opzichte van de 

vorige regering. Zo is het ook met de bedelingen van God. God heeft volgens Zijn wil op verschillende 

tijdstippen in de geschiedenis een nieuwe regering geopenbaard waarin er veranderingen waren in 

hoe de mens moest leven en wat er nodig was om gered te worden. 

 

Vandaag zijn we onder "de bedeling der genade Gods". Deze huidige bedeling is een bedeling van 

genade. Het huis wordt beheerd door genade. Genade domineert alles in deze bedeling waaronder we 

leven. Onze redding is door genade, onze wandel is een wandel door genade, we zijn gezegend door 

genade, onze spraak is met genade, en we zingen met genade in ons hart, enz. Er zijn talloze principes 

die overal in Gods Woord moeten worden toegepast, maar de brieven van Paulus geven ons onze 

"huisregels" waarnaar we, in deze bedeling van Genade, moeten leven. 


