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Tekst: In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van 

de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons 

overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, 

overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het 

geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de 

tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de 

aarde is. Ef. 1:7-10 

Het geheimenis van God de vader en van de Messias. 

De Heere God schiep de hemel en de aarde. In de Zoon heeft Hij door de Geest alles 

tot stand gebracht. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Joh. 1:1-3, 

Hebr. 1: 2, Ps. 33:6,9, Ef. 3:9. Kol. 1:16  

Hij schiep de mens naar Zijn beeld, als Zijn gelijkenis. De Messias wordt in Kol. 1:15 

en Hebr. 1:3 ook het Beeld van God genoemd. Hij, door Wie alle dingen geschapen 

zijn, is ook Diegene die alles weer terug kan brengen tot God. Jes. 45:23, Rom. 4:11, 

Fil. 2:10. Alleen door de verlossing van de zondige mens van zonden en dood als straf 

op de zonde en bevrijding van de macht der duisternis, door vergeving, door Zijn 

bloed, kon de mens weer beelddrager Gods worden. niet in zichzelf, maar alleen in 

Hem die het Beeld van God is. Rom. 3:24, Kol. 1:13,14, 19-24    

Door de zondeval ging het beeld van God kapot en raakte de mens vervreemd wat 

zijn ware bestemming. Ef. 2:1-3, Rom. 3:9,10,23. Er was en is er maar Één die dit beeld 

Gods weer kan herstellen. Christus. Daartoe heeft de Heere naar de raad van Zijn wil , 

overeenkomstig Zijn welbehagen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, in alle 

wijsheid en bedachtzaamheid, in Zichzelf voorgenomen, (voor de grondlegging der 

wereld Ef. 1:4,5 Rom. 11:4ev, 2 Tim. 1:9, Joh. 15:16) , om in de bedeling van de volheid 

der tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op 

de aarde is.  

Dit noemt de Bijbel het geheimenis van God, van de Vader en van de Messias. Kol. 2:3 

Dit geheimenis was eeuwen lang verborgen. Met de komst van de Messias is het 

geopenbaard.  

De Heere heeft de schepping voltooit met het oog op Abraham en Zijn nageslacht. 

Het woord 

 (-toen zij geschapen werd- in zijn schepping)  wijst daar op 



(-voor Abraham). Gen. 2:4 (Y. Ben Zvi)  

De apostel Paulus zegt dat de belofte aan Abraham en zijn zaad gedaan is, dat ziet 

op de Messias. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Gen. 

12:3, 22:18, 18:18, 26:4 En het eeuwige verbond dat God sloot met Abraham en Zijn 

zaad heeft rechtsgeldigheid met het oog op de Messias. (Gal. 3:16, 17)  
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Daarom kom de apostel Paulus ook aangeven dat de zegen van Abraham in de 

Messias ook tot de heidenen gekomen is, zij die zoals Abraham God geloven op Zijn 

Woord. Gen. 15:6, Gal 3:14. 

Wat tot op de komst van de Messias verborgen was, en God Abraham, Izak en Jakob 

heeft verkoren en hun nageslacht om de drager te zijn van deze belofte, (Gen. 12:3, 

18:18, 22:18,26:4) wordt in de volheid der tijden geopenbaard door de verkondiging 

van het evangelie. Daarom kon Jesaja al zeggen Hoe lieflijk zijn op de bergen de 

voeten van hem, die het goede boodschapt, die een goede boodschap brengt van 

het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning. Jes. 52:7, En de 

apostel Paulus ziet dat in verband met het brengen van de boodschap van vrede en 

heil in de Heere Jezus Christus. Zie ook Rom. 10: 15  

Alles wordt onder Hem weer bijeengebracht.  

Het geheimenis wordt ook aangehaald in Ef. 3:3-9, dat heidenen mede-erfgenamen 

zijn, mede genoten van Gods beloften in de Messias, en daarom ook behoren samen 

met de gelovige uit Israël tot dat enen lichaam. Zie Ef. 2:14-17 

De Messias is daarom de hoop der heerlijkheid onder de heidenen. Kol. 1:27  Om de 

openbaring van dit geheimenis mag gebeden worden, Ef. 6:18. En ook behelst dit 

geheimenis, dat de verharding die voor een deel over Israël is gekomen, Rom. 11:7, 

een deel van Israël, ziet niet dat Jezus de Messias is, op Gods tijd zal worden 

weggenomen en gans Israël behouden zal worden. Rom. 11:25.  

Ook zij zullen zien op Hem die zij doorstoken hebben en een grote rouwklacht 

aanheffen. nadat der Heere de Geest van genade en gebeden ook over hen heeft 

uitgestort. Zach.12:9ev  

 

 


