DE

GROTE VERRASSING
Efeze 3:9; Colosse 1:26

De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis
dat “eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest” en
“verborgen is gebleven in God”. Dit geheimenis of deze
verborgenheid werd aan Paulus de prediker, apostel en leraar
der heidenen (I Tim. 2:7; II Tim. 1:11) geopenbaard.
De apostel Paulus is tot bedienaar van de verborgenheid
gemaakt en hij alleen is degene aan wie en door wie de
opgestane, opgevaren Heer die in heerlijkheid gezeten is, de
verrassing der eeuwen heeft geopenbaard (Ef. 3:7-11;
Col. 1:23-29).
Wanneer God in het Oude Testament beloften gaf aangaan de
Israël of de heidenen, wist satan af van deze voorspellingen. Na
de dood, opstanding en hemelvaart van de Here Jezus Christus
werd de verkondiging van Mozes en de profeten gedurende de
hele periode die beschreven wordt in het boek Handelingen
voortgezet (Hand. 26:22,23; 28:23).
In de Handelingen-periode werd het evangelie in de eerste
plaats gezonden tot de Jood (zie Hand. 3:26; 10:36). In een
aantal gevallen werd het evangelie aan niemand anders dan tot
Joden verkondigd (Hand. 11:19).
Zelfs Paulus ging gedurende deze periode eerst tot de Joden
voordat hij zich richtte tot de heidenen. De gelovige heiden nam

in deze periode deel aan de geestelijke zegenin gen van Israël
(Rom. 15:27). Wanneer de heiden tot het geloof kwam, kreeg
hij deel aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom
(Rom. 11:17, St.Vert.)
Paulus verklaarde dat “Christus ter wille van de waarach tigheid
Gods een dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften,
aan de vaderen gedaan, te bevestigen, en dat de heidenen God
ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk
geschreven staat: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en
Uw naam met snarenspel prijzen. En verder zegt Hij: Verheugt
u, heidenen, met zijn volk. En verder: Looft, al gij heidenen, de
Here, en laten alle volken Hem prijzen. En verder zegt Jesaja:
Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de
heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen. De
God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw
geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des
Heiligen Geestes” (Rom. 15:8-13). De hoop der heidenen in het
hierboven aangehaalde Schriftgedeelte is verbonden aan de
hoop van Israël. Deze hoop moet niet worden verward met de
ene hoop van onze roeping (Ef. 1:18; 4:4).
Toen Paulus in de gevangenis van Rome was, zei hij dat hij
daar was voor de hoop van Israël (Hand. 28:20). Dit zei hij
voordat hij het oordeel van de Heilige Geest door Jesaja
uitsprak dat Israël niet wilde horen, verstaan en zien
(Hand. 28:25-27). Juist op dit moment gaf Paulus de machtige
verklaring dat het heil Gods aan de heidenen gezonden is
(Hand. 28:28).
De boodschap van Paulus werd in het vervolg niet eerst tot de
Jood gericht en daarna tot de heidenen, zoals dat gebeurde in
de Handelingen-periode; want “het heil Gods (is) aan de
heidenen gezonden”; “tot gehoorzaamheid des geloofs”
onafhankelijk van Israël als natie (Hand. 28:28; Rom. 16:26). Dit
is de Grote Verrassing waarvan satan zich niet bewust was;
evenmin was hij er zich van bewust dat deze Grote Verrassing
de Jood als individu zou inhouden, niet in de bevoorrechte
positie die het volk had, maar op gelijke voet met de zondaar uit
de heidenen, in zijn door de zonde veroorzaakte dood

(Gal. 2:15; Ef. 2:1).
De Grote Verrassing is niet gebaseerd op zegeningen van een
verbond, hetzij oud of nieuw, en hangt niet samen met het zaad
van Abraham (het zand of stof-zaad van de aardse zegeningen
voor de volkeren, of het sterrezaad van de hemelse
zegeningen) waartoe ook Christus' Joodse bruid en haar
heidense gasten behoren (Joh. 3:29; Rom. 11:17; 15:27).
De Grote Verrassing is Gods genadegave aan zowel de heiden
als de Jood (Ef. 2:8-10); Christus in u, de hoop der heerlijkheid
(Col. 1:26-28); want God is bezig “de twee tot één nieuwe mens
te scheppen” (zowel Jood als heiden, beide met een nieuw
leven), het lichaam van de God-Mens in de heerlijkheid
waarvan Hij, Christus Jezus, de Heer der Heerlijkheid, het
verheven Hoofd is (Ef. 1:19-23; 2:12-18; Col. 1:25-27).
Dit geheim was “verborgen in God”. De profeten wisten er niets
van af en het kan niet gevonden worden in de Schriften,
behalve in de brieven van Paulus die geschreven zijn na de
afsluiting van de Handelingen-periode. Men moet goed
begrijpen dat het geheimenis van het ene lichaam, de
gemeente, alleen in Paulus' latere brieven gevonden kan
worden en niet in zijn brieven die geschreven zijn in de
Handelingentijd. Als Paulus schrijft aan de Efeziërs zegt hij dat
hij nu een gevangene van Christus Jezus is voor u heidenen
(Ef. 3:1). Paulus is niet langer een gevangene voor de hoop van
Israël. Hij is de spreekbuis voor de opgevaren Christus met een
boodschap voor ons die heidenen zijn. De gemeente die het
lichaam van Christus is, verschilt van elke andere gemeente in
de Schriften. Het is niet de vergadering (gemeente) in de
woestijn (Hand. 7:38); noch de gemeente waarover wordt
gesproken in Psalm 22:23 en Hebreeën 2:12. Het is de Nieuwe
Mens, en het doel daarvan is op te groeien tot een
VOLWASSEN MAN (Ef. 2:15; 4:13). Hymnologie moet niet de
plaats innemen van de zuivere woorden van de Schrift.
Christus is het hoofd van het lichaam, de gemeente (Col. 1:18)
en geen lid van dit lichaam is onderdeel van het hoofd. We
worden aangespoord om de dingen die verschillen, te

beproeven (Fil. 1:10, St.Vert.). We worden vermaand om er
ernst mee te maken de goedkeuring van God te krijgen en een
arbeider te zijn die zich niet behoeft te schamen, maar die
rechte voren trekt bij de bediening van het woord der waarheid
(zie II Tim. 2:15).
De openbaring van het geheimenis, de gemeente van het ene
lichaam, was een GROTE VERRASSING voor satan, en veel
van Gods geliefden heden ten dage weten niets aangaande dit
geheim gegeven aan en door Paulus de prediker, apostel en
leraar voor de heidenen. De Here Jezus Christus maakte
Paulus een dienaar van het evangelie en een dienaar van het
lichaam, de gemeente van het geheimenis om onder de
heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te kunnen
verkondigen en allen te tonen wat de bediening (is: bedeling, of
bestuur) van het geheimenis dat verborgen was in God, inhoudt
(Ef. 3:6-9; Col. 1:23-26). Er kan alleen een volk des Heren
worden gevormd overeenkomstig het evangelie van Paulus en
Jezus Christus kan alleen worden gepredikt in overeen stemming met de openbaring van het geheimenis (Rom. 16:25).
Moge de lezer dagelijks de Schriften nagaan of deze dingen zo
zijn (Hand. 17:11) en mogen de ogen van uw hart verlicht
worden zodat u mag weten welke hoop Zijn roeping wekt
(Ef. 1:18).
Mocht de lezer nog niet zijn gered, vertrouw dan Christus, en
Christus alleen als de al-genoegzame Redder. Door Hem alleen
hebben we de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade (Ef. 1:7). Christus
leeft voor altijd om ons de macht over de zonde te geven
(Rom. 5:10). Hij werd overgeleverd om onze overtredingen en
opgewekt om onze rechtvaardiging (Rom. 4:25). Daarom,
gerechtvaardigd uit het geloof, hebben we vrede met God door
onze Here Jezus Christus (Rom. 5:1).

Oorspr.titel: “THE GREAT SURPRISE”,
TESTIMONY, Philadelphia PA, U.S.A.

uitgave van PHILADELPHIA BIBLE

Nederlandse uitgave: Stichting Lachai RoV

