
DE ONTWIKKELING VAN GODS 
HEILSPLAN IN DE TIJD



SLEUTELPERSONEN IN GODS 
HEILSPLAN

Adam 
Noach 

Abraham 
Mozes 

Jezus’ aardse dienst (eerste komst) 
Petrus 
Paulus 

Christus’ rijk op aarde (tweede komst) 
God alles in allen



PAULUS
Wat bedoelt Petrus met “sommige zaken die in Paulus’ brieven 
moeilijk te begrijpen zijn?”

zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. 
Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de 
onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen 
verderf, net als de andere Schriften. (2 Pet. 3:16)



PAULUS
De bediening van Petrus en Paulus waren tot op zekere hoogte 
verschillend: 

Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het Evangelie onder de 
onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de 
besnedenen. (Want Hij Die door Petrus werkte met het oog op het 
apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog 
op de heidenen.) (Gal. 2:7-8)



PAULUS
Beeld van herder en schapen, herkenbaar in de bediening van 
Petrus:

Weid Mijn lammeren. (Joh. 21:15) Hoed Mijn schapen. (Joh. 21:16)

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige 
van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die 
geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd 
daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, 
maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over 
het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de 
kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de 
onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. (1 Pet. 5:1-4)



PAULUS
Paulus, een ontijdig geborene

En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de 
ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet 
waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente 
van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik 
ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, 
ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de 
genade van God, die met mij is. (1 Kor. 15:8-10)



PAULUS
Belangrijk kenmerk van het apostelschap is de Heere Jezus 
gezien te hebben.

Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, 
onze Heere, gezien? Bent u niet mijn werk in de Heere? (1 Kor. 9:1)

Paulus heeft Christus gezien, Die hij voorheen bestreed

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. (Zach. 12:10).



PAULUS
Verschuiving
Petrus’ bediening komt in Handelingen meer op achtergrond en 
Paulus’ bediening wordt leidend in de geschiedenis.
In het apostelconvent (Hand. 15) verdedigt Petrus nog de bediening 
van Paulus en Barnabas onder de heidenen, vanwege kritiek op het 
feit dat zij de heidenen niet de weg tot het heil via de besnijdenis 
leerden.

En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: Als u 
niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig 
worden. (Hand. 15:1)



PAULUS
En God, a de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven 
door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons;
en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft 
hun hart door het geloof gereinigd. Welnu dan, waarom verzoekt u 
God a door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze 
vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen?
Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op 
dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. (Hand. 15:8-11)



PAULUS
Toch zien we dat Paulus, evenals de andere apostelen, het Evangelie 
van de gekruisigde en opgestane Christus aan Zijn volksgenoten 
verkondigt, zoals de Oudtestamentische Geschriften dat hadden 
aangekondigd.

Bijvoorbeeld Paulus’ verdediging voor koning Agrippa in Caesarea:

En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die 
door God aan de vaderen gedaan is, die onze twaalf stammen hopen 
te bereiken door voortdurend, nacht en dag, God te dienen. Om deze 
hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd.
(Hand. 26:6-7)



PAULUS
Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet 
ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus 
en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan 
de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God 
bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de 
bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en 
geprobeerd mij om te brengen, maar door de hulp die ik van God 
gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein 
en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd 
hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en 
dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou 
aankondigen aan dit volk en de heidenen. (Hand. 26:19-23)



PAULUS
Paulus sluit aan op het getuigenis van de profeten, de Heere Jezus en 
de andere apostelen:

De Heere Jezus: “Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want 
hij heeft over Mij geschreven”. (Joh 5:46)

Petrus: “En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna 
gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent 
kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze 
vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen 
alle geslachten van de aarde gezegend worden. (Hand. 3:24,25)

Als Israël tot geloof was gekomen, was ook deze laatste belofte aan 
Abraham in vervulling gegaan.



PAULUS
Het geloof van het volk als geheel bleef uit, heil naar de heidenen.

Antiochië
En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het 
Woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigten zagen, 
werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus 
gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. 46 
Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het 
Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u 
het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij 
wenden ons tot de heidenen. (Hand. 13:44-46)



PAULUS
Het geloof van het volk als geheel bleef uit, heil naar de heidenen.

Korinthe
En nadat Silas en Timotheüs uit Macedonië gekomen waren, werd 
Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen 
dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, 
schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op 
uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. (Hand. 
18:5,6)



PAULUS
Het geloof van het volk als geheel bleef uit, heil naar de heidenen.

Rome:
En het gebeurde na drie dagen, dat Paulus hen die de voornaamsten 
van de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei 
hij tegen hen: Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk 
of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene 
overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat zij 
mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te 
vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat 
tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen, maar 
niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze 
reden dan heb ik u bij mij geroepen: om u te zien en met u te spreken, 
want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. (Hand. 28: 17-20)



PAULUS
Het geloof van het volk als geheel bleef uit, heil naar de heidenen.

En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, 
maar anderen geloofden niet. En zij waren het niet met elkaar eens en 
zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft 
de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: 
Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist 
niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want 
het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht 
gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig 
moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het 
hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Laat 
het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen 
gezonden is, en die zullen luisteren. (Hand. 28:24-28)



PAULUS
Het geloof van het volk als geheel bleef uit, heil naar de heidenen.

In Romeinen 11 geeft Paulus een nadere verklaring van de 
geschiedenis die we in Handelingen beschreven vinden:

Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen 
zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de 
heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun 
val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen 
rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid! (vs. 11,12)



PAULUS
Paulus' laatste jaren in gevangenschap waren niet eenvoudig, maar in 
die tijd heeft hij wel bijzondere brieven mogen schrijven.

Daarin gaat het om het geheimenis en niet meer om de belofte:
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en 
er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de 
Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd 
is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen 
worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn 
heilige profeten door de eeuwen heen. (Hand. 3:19-21)



PAULUS
Het geheimenis

Ef. 3:1-7 Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus 
Jezus, voor u, die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de 
uitdeling* van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve 
van u, dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt 
heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb; waaraan u, als u dit 
leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus), dat 
in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals 
het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de 
Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot 
hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in 
Christus, door het Evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, 
krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar 
de werking van Zijn kracht.



PAULUS
Het geheimenis

Uitdeling/Bedeling: (oikonomia – oikos=huis) bestuur, administratie, 
rentmeesterschap. 

Rentmeesterschap
Er was een zeker rijk mens, die een rentmeester had, en deze werd bij 
hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwistte. En hij riep hem en 
zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw 
rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. (Luk. 
16:1-2)



PAULUS
Ef. 3:9-11 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de 
gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen 
verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door 
Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de 
machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God 
bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen 
(voornemen der eeuwen) dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, 
onze Heere.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 
ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse 
gewesten in Christus. (Ef. 1:3)



PAULUS
Dat is dus een andere boodschap dan het evangelie van het koninkrijk, 
met aardse zegeningen: genezingen en aardse voorspoed.
Belangrijk voor ons om goed zicht te hebben, hoe de heilsopenbaring 
zich tijdens en na de Handelingenperiode heeft ontwikkeld. Dat we 
zicht hebben op het geheimenis m.b.t. het Lichaam van Christus, met 
een hemelse roeping en een hemelse bestemming.
Geen dingen vermengen, die God heeft gescheiden heeft en wandelen 
in overeenstemming met de roeping waarmee God ons geroepen 
heeft: 
“het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is 
geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. Aan hen heeft 
God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit 
geheimenis onder de heidenen: Christus onder (in) u, de hoop op de 
heerlijkheid”. (Kol. 1:26-27)



PAULUS

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven 
zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de 
dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent 
gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer 
Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kol. 3:1-4)



PAULUS

Onveranderd blijft de belofte t.a.v. Israël:

Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat 
betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? (Rom. 
11:15”



PAULUS
Onderscheid tussen: ‘niet ik maar de Heere’ en ‘niet de Heere, 
maar ik’

Maar de gehuwden beveel ik– niet ik, maar de Heere– dat een vrouw 
niet zal scheiden van haar man, en als zij toch gaat scheiden, moet zij 
ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen– en dat een man 
zijn vrouw niet zal verlaten. (1 Kor. 7:10,11)

Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan 
hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie met de verstotene 
trouwt, pleegt ook overspel. (Mat. 5:32)



PAULUS
En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken en 
zeiden tegen Hem: Is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei 
redenen te verstoten? En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet 
gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af 
mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal 
een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 
hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee 
zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de 
mens dat niet scheiden. (Matt. 19:3-6)



PAULUS
Maar tegen de anderen zeg ík, niet de Heere: Als een broeder een 
ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, moet hij 
haar niet verlaten. (1 Kor. 7:12)

Niet slechts Paulus’ menselijke mening, maar een geïnspireerd woord 
en overtuiging, die hij echter niet rechtstreeks op een woord van de 
Heere kan herleiden.


