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In het vorige nummer van FOCUS stond een serie artikelen over de verbor-

genheid van de godsvrucht, de verborgenheid van de wetteloosheid en de 

verborgenheid van de gemeente. De eerste twee uitdrukkingen kun je terug 

vinden in de Schrift, de derde, de ‘verborgenheid van de gemeente’ als zoda-

nig niet. In de brieven aan Efeze en Kolosse komt de uitdrukking ‘de verbor-

genheid’ negen keer1 voor. Hieronder kunnen we helaas maar kort ingaan op 

enkele verschillende betekenissen en onderscheidingen die de apostel Pau-

lus aangeeft bij deze uitdrukking. Ze zijn erg belangrijk om ons te helpen 

onze roeping als christenen in deze wereld en in de toekomst beter te be-

grijpen.

 
1 Ef1:9; 3:3,4; 5:32; 6:19; Ko1:26, 27; 2:2; 4:3

• door Jaap Vergouwe 
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Deze verborgenheid 
is groot…



De verborgenheid van Christus 
(Ef.3:4, Kol.2:2; 4:3)
In  Ef.3 komen we drie keer de uitdrukking tegen, in vs 3, 4 

en 9. In vs 4 wordt ze genoemd de ‘verborgenheid van Chris-

tus’, hoewel het over de gelovigen gaat. Daardoor worden we 

erbij bepaald dat er geen scheiding is tussen Christus en de 

gelovigen, of ze nu komen uit de Joden of uit de volkeren. In 

Christus worden de gelovigen gezien. Het gaat immers over 

dé Christus. Dat de gelovige Jood deel heeft aan de belofte in 

Christus zou je vanzelfsprekend kunnen noemen, immers 

tot hen behoren de beloften (Ef.2:12, Rom.9:4). In Petrus’ rede 

in de zuilengang van Salomo (Hand.3:12vv.) maakt hij dui-

delijk dat het herstel van alle dingen pas kan aanbreken als 

het gehele volk (de oudsten) zich bekeert en zo hun zonden 

worden uitgewist en dat dan ook in hen ‘alle families van de 

aarde gezegend worden’ volgens het verbond dat God met 

Abraham sloot (Hand.3:25). Deze bekering heeft niet plaats 

gevonden; zo kon het herstel van alle dingen en de weder-

komst van Christus, met daarbij de zegen voor de volkeren, 

niet plaats vinden. Maar dezelfde Petrus houdt in zijn rede 

op de Pinksterdag de Joden in Jeruzalem voor, dat de grote 

zegen van de belofte de gave van de Heilige Geest is. En dat 

elke Jood die zich van toen af bekeerde en zich liet dopen in 

de naam Jezus Christus die gave van de Heilige Geest zou ont-

vangen. Hij breidt deze zegen ook uit tot de volken, hoewel 

de (tot geloof gekomen) Joden dat toen niet begrepen hebben 

(Hand.2:38,39). Aan de apostel Paulus is geopenbaard dat de 

volken mede-erfgenamen, mede-ingelijfden, mededeelgeno-

ten van de beloften in Christus Jezus geworden zijn, door het 

evangelie (Ef.3:6). Zoals gezegd, was in het Oude Testament 

een belofte van zegen weggelegd voor de volken, in verbin-

ding met het nageslacht van Abraham (Israël). Maar nu is 

geopenbaard dat de gelovigen uit volken en de gelovigen uit 

de Joden op gelijke wijze deel hebben aan de belofte in Chris-

tus. Dát was tot nu toe een verborgenheid. Maar er is meer…!

De verborgenheid van Christus laat niet alleen zien dat Jood 

en heiden door het evangelie op basis van gelijkheid deel 

hebben aan de belofte in Christus, maar ook dat die belofte 

meer blijkt in te houden dan wat in het Oude Testament 

daarover bekend gemaakt is. Paulus zegt daarvan in Ef.3:3 

dat die verborgenheid door openbaring aan hem bekendge-

maakt is en dat hij daarover tevoren kort heeft geschreven. In 

de voorgaande hoofdstukken wordt geopenbaard dat God de 

gelovigen in Christus heeft uitverkoren van vóór de grond-

legging van de wereld om in Christus en met Christus voor 

Hem te zijn en (mede)erfgenaam te zijn van de toekomstige 

wereld. Je zou deze verborgenheid als volgt kunnen samen-

vatten:

Voor de gelovige (individueel) in Christus:

 ▪ uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn in liefde 

(1:3,4)

 ▪ bestemd tot het zoonschap voor God zelf tot lof van de 

heerlijkheid van zijn genade in de Geliefde (1:5,6);

 ▪ de verborgenheid van de wil van God is aan hem bekend 

gemaakt: om alles wat in de hemel en op de aarde is on-

der één hoofd samen te brengen in Christus (1:9,10);

 ▪ erfgenaam geworden en de Heilige Geest van de belofte 

ontvangen als een onderpand van de erfenis (1:13,14).
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Voor de gemeente (collectief) in Christus:

 ▪ lichaam van Christus, die het hoofd over alles is (1:22)

 ▪ volheid (vervuld) van Hem die alles in allen vervult (1:23)

 ▪ tot één nieuwe mens geschapen (2:15)

 ▪ in één Geest de toegang tot de Vader (2:18)

 ▪ medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God 

(2:19,20)

 ▪ heilige tempel in de Heer (2:21)

 ▪ woonplaats van God in de Geest (2:22)

De plaatsruimte in dit blad laadt nu niet toe dat we op elk 

van deze zegeningen uitvoerig ingaan, maar als we een ogen-

blik hierbij stil staan en de draagwijdte van elk item dat zijn 

oorsprong vindt in het hart van God op ons laten inwerken, 

komen we onder de indruk van de geweldige rijkdommen 

die ons door het evangelie in Christus Jezus, onze Heer, ten 

deel zijn gevallen; dan komen we onder de indruk van de 

heerlijkheid van Hem die ze ons geschonken en verworven 

heeft. Dan worden we overweldigd door wat spoedig zicht-

baar zal worden en gaan we daarnaar verlangen! Samen-

vattend: De uitdrukking ‘de verborgenheid van Christus’  

blijkt in te houden dat elke gelovige individueel in Christus 

bestemd is tot het heilig en onberispelijk zijn in de liefde, 

tot het zoonschap voor de Vader, en daardoor erfgenaam is 

geworden. Voor alle gelovigen samen, dat zij uit de joden en 

zij uit de volken een eenheid, de gemeente, zijn, die door de 

Heilige Geest uniek en innig verbonden is met Christus en 

elkaar, en daarom het lichaam van Christus genoemd wordt.

Deze verborgenheid is groot, maar ik doel 
op Christus en op de gemeente (Ef.5:32)
Het gedeelte van Ef.5:25-32 gaat over de verantwoordelijkheid 

van de man die zijn vrouw dient te voeden en te koesteren 

als was het zijn eigen lichaam, zoals Christus dat met de 

gemeente doet (5:25-29). Deze liefde van de man voor zijn 

vrouw is geen liefde voor ‘een ander’ maar is de liefde voor 

hemzelf, zijn eigen lichaam. Zo voedt en koestert Christus de 

gemeente omdat wij leden van Zijn lichaam zijn (vs 30). De 

apostel wordt door de Heilige Geest erbij bepaald dat deze 

eenheid van twee naar één in het huwelijk al is ingesteld 

en citeert daarom uit Genesis 2. De verborgenheid laat zien 

dat het huwelijk heenwijst naar Christus en de gemeente. Het 

huwelijk van man en vrouw is door God ingesteld als een 

afspiegeling van Christus en de gemeente. We zouden dan 

bij deze verborgenheid van 5:32 dan ook beter spreken van 

de ‘Verborgenheid van het huwelijk’, of de ‘Verborgenheid 

van de eenheid met Christus’. Het is opmerkelijk dat de 

apostel in dit gedeelte zwijgt over de positie die Adam en Eva 

innemen t.o.v. de schepping. We dienen dan ook de typolo-

gie daarvan hierin niet in te lezen - hoe aanlokkelijk ook -,  

maar te blijven bij dat wat de apostel zelf naar voren brengt. 

Doordat deze verborgenheid nu geen verborgenheid meer is, 

begrijpen we ook des te meer waarom de boze probeert juist 

deze werkelijkheid kapot te maken door enerzijds echtschei-

dingen als normaal te laten beschouwen en anderzijds het 

huwelijk niet uitsluitend de instelling te laten zijn zoals die 

door God bij de schepping is ingesteld, als de samenlevings-

vorm uitsluitend voor man en vrouw. >>
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Verborgenheid onder de volken (Kol.1:27)
We hebben hierboven gezien dat er een unieke en bijzondere 

eenheid tussen de gelovige en Christus bestaat. Een eenheid 

die te vergelijken is met die van de leden van een lichaam: 

het lichaam van Christus, de gemeente. Deze eenheid is zo 

bijzonder dat we kunnen spreken dat wáár Christus is, zijn 

lichaam is. Hij is in de heerlijkheid, wij zijn er met Hem, 

‘meegezeten in de hemelse gewesten’ (Ef.2:6). Maar het om-

gekeerde blijkt ook waar te zijn en wordt hier genoemd “de 

verborgenheid onder de volken, Christus in ons”. De gemeente, het 

lichaam van Christus, is op aarde en daarom kan de apostel 

zeggen dat Hij in ons is. Wáár zijn Lichaam is, is Hij ook (zie 

ook Joh.16:19,20). Christus is niet alleen gezeten in de he-

melse gewesten, maar ook aanwezig onder de volken in de 

gemeente!

Het gaat om de ‘verborgenheid onder de volken’, waardoor 

nog eens benadrukt wordt dat de heiligen aan wie deze din-

gen geopenbaard zijn, zich hoofdzakelijk bevinden onder 

de volken, en niet verbonden zijn met het volk Israël. Deze 

verborgenheid is immers van alle eeuwen en geslachten 

verborgen geweest, maar nu geopenbaard aan zijn heiligen 

(Kol.1:26,27). De apostel vervolgt met de vermelding dat 

Christus is ‘de hoop der heerlijkheid’. Daardoor verwijst hij 

naar de toekomst. De huidige situatie van Christus in de 

hemel en zijn lichaam op aarde is niet blijvend. Er is een 

hoop die gekenmerkt wordt door heerlijkheid als Christus en 

de gemeente, zijn lichaam bijeen zullen zijn. Paulus zegt het 

zo aan de Thessalonicenzen: ‘Zó zullen we altijd met de Heer zijn’ 

(1Thes.4:17), of zoals de apostel Johannes het zegt: ‘opdat ook u 

zult zijn waar ik ben’ (Joh.14:3). Samenvattend: De uitdrukking 

de verborgenheid onder de volken wil ons leren dat Christus 

aanwezig is op aarde, in ons, de gemeente, en dat wij naar 

Hem uitzien om altijd met Hem te zijn.

Dagelijks leven
Het is goed de dingen ordelijk voor onze aandacht te hebben 

en te weten wat de Schrift aan ons openbaart. Maar dat is 

niet voldoende! Dat onderwijs moet voortdurend ons leven 

beïnvloeden; er moet een praktijk van handelen mee gepaard 

gaan. Daarom, laten we in de eerste plaats steeds dat doen 

wat de apostel doet als hij erover spreekt: neerknielen om 

de Vader te eren met lofprijzing en aanbidding. Hem komt 

toe alle glorie en eer, nu en tot in alle eeuwigheid (Ef.3:14-

21)! Vervolgens, moeten we deze dingen niet in de toekomst 

plaatsen alsof we ze dan pas zullen ontvangen. Nee, het is 

nu al ons bezit en daarom dient het nu terwijl we ‘in het 

lichaam’ zijn een echte realiteit te zijn - of toch ten minste 

behoort het dat te zijn. Daarom is het belangrijk ons leven te 

laten veranderen door de Heilige Geest. Dit houdt in dat we 

ons ernaar uitstrekken om in de praktijk iets te betekenen 

voor Hem, door ons onberispelijk in de liefde te gedragen en 

tot lof van zijn genade te zijn (Ef.1:4-6); maar ook door ons als 

gemeente bewust te zijn van onze roeping als ‘Lichaam van 

Christus’, van onze verbondenheid met Hem en elkaar, en zo 

een woonplaats van God in de Geest te zijn. De verschillende 

lokale gemeenschappen zijn niet de gemeente, zelfs niet in 

een bepaald dorp of een bepaalde stad. Maar we kunnen wel 

het wezen daarvan vertonen. Ik vermaan u dan, ik de gevangene 

in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent ge-

roepen, terwijl u in alle nederigheid met lankmoedigheid elkaar in 

liefde verdraagt en u beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in 

de band van de vrede (Ef.4:1-3).
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