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“15 Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen
in het huis van God, dat is de gemeente1 van de levende God, zuil en fundament van
de waarheid.
16
En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht:
[1] God2 is geopenbaard in het vlees,
[2] is gerechtvaardigd in de Geest,
[3] is verschenen aan de engelen, [KJV & SV: “is gezien van de engelen”]3
[4] is gepredikt onder de heidenen,
[5] is geloofd in de wereld,
[6] is opgenomen in heerlijkheid” (1 Timotheüs 3:15-16).

I. Het probleem van de context
De kerk1 wordt het “huis van God” genoemd, “de gemeente van de levende God”, en “zuil en fundament van de waarheid”! En toch, als we bij vers 16 komen, is er een duidelijke omschakeling van
gedachte: de apostel Paulus onthult daar een groot geheimenis. Bovendien staat dit geheimenis
blijkbaar in verband met de Heer Jezus Christus: Zijn leven en bediening in het vlees.
Wat dan is de connectie tussen “de gemeente” (vs. 15) en “het geheimenis” (vs. 16)? Waarom
schreef Paulus vers 16 nadat hij vers 15 schreef? Waarom schakelt Paulus’ thema schijnbaar over
van de kerk (vs. 15) naar Christus (vs. 16)? Wat is de relatie tussen de gemeente van gelovigen en
“het geheimenis van de godsvrucht”? In welke zin staat dit grote geheimenis in verband met de
kerk?
II. De oplossing van het probleem zoals algemeen begrepen
Die commentatoren die omgaan met het contextuele probleem, inbegrepen vele dispensationele
commentators, zijn het haast unaniem met elkaar eens dat de oplossing wordt gevonden in het gelijkstellen van het “geheimenis van de godsvrucht” (vs. 16) met “de waarheid” (vs. 15). Door deze
interpretatie bestaat het “geheimenis” uit de waarheid betreffende Christus, zoals uitgedrukt in de
zes frasen in vers 16, in het bijzonder de waarheid van Zijn vleeswording. Aldus willen zij zeggen
dat vers 16 exclusief verwijst naar Christus, en op slechts een indirecte wijze toepasbaar is op de
kerk, in de betekenis dat de kerk, als zuil en fundament van de waarheid, verantwoordelijk is om de
heerlijke feiten betreffende de vleesgeworden Christus te handhaven en te ondersteunen.
III. De oplossing van het probleem zoals dispensationeel begrepen
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Het Griekse woord ekklèsia -- kerk of gemeente -- is een samentrekking van ek (uit) en een derivaat van kaleó (roepen). De kerk is dus een vergadering van uitgeroepenen.
2
Textus Receptus: Theos. Moderne vertalingen falen hier! Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1tim3-16.pdf.
3
Beide vertalingen zijn technisch juist, maar Christus is tijdens zijn leven op aarde niet aan de engelen verschenen, voor
zover ik dat kan opmaken uit de Schrift. Dus lijkt de oude vertaling mij de beste: “Is gezien door de engelen”.
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In vier passages (Efeziërs 3:4-5; 3:9; Kolossenzen 1:26-27; Romeinen 16:25-26; en vgl. Mattheüs
13:35) heeft de apostel Paulus duidelijk en zorgvuldig het nieuwtestamentische “geheimenis” gedefinieerd. De definitie die kan betrokken worden uit deze vier passages is als volgt:
Een nieuwtestamentisch geheimenis is iets dat verborgen was, geheim gehouden werd en niet bekend was gemaakt aan mensen in voorgaande generaties (vóór Paulus’ generatie) maar dat manifest
gemaakt en onthuld werd in de nieuwtestamentische periode en aan en door de nieuwtestamentische
apostelen en profeten.
Hoe kan, met het oog op deze bijbelse definitie, het grote geheimenis van 1 Timotheüs 3:16 de
vleeswording van Christus zijn, vermits het feit van de vleeswording duidelijk onthuld werd in het
Oude Testament? Het feit dat de Messias gemanifesteerd zou worden in het vlees, was geen geheim
voor dezen die hun Oude Testament begrepen en geloofden (Jesaja 7:144; 9:6; Jeremia 23:5-6; Micha 5:2; Mattheüs 2:4-5; enz.). Maar het feit dat in ons huidige kerktijdperk Christus Zich manifesteert in een lichaam, is de waarheid die Paulus’ hart beroerde (Kolossenzen 1:275; Efeziërs
1:22-236). De vleeswording van Christus, zoals toegepast op de Kerk, is inderdaad een groot
geheimenis!
Er zijn tenminste zes redenen die aangeven dat de verklaringen over Christus in 1 Timotheüs 3:16
direct van toepassing zijn op de Kerk:
1. De onmiddelijke context (vers 15) lijkt de toepassing op de Kerk te vereisen. Paulus’ thema
hier is de grootheid en grandeur van de lokale kerk. In het licht van vers 15 moet het geheimenis
van de godsvrucht op de een of andere manier op de Kerk slaan. Verzen 15 en 16 zijn grammaticaal verbonden met het woordje “En” (eerste woord van vers 16).
2. Gezien een nieuwtestamentisch geheimenis niet kan bestaan uit waarheden die onthuld werden in het Oude Testament, moet het “geheimenis van de godsvrucht” verwijzen naar iets meer
dan louter objectieve feiten van de vleeswording van Christus zoals weergegeven in vers 16. De
vleeswording van Christus is zeker geen verborgen waarheid in oudtestamentische tijden. Noteer ook dat indien Paulus louter de objectieve feiten van de vleeswording zou meedelen, hij dan
blijkbaar een ernstige omissie (weglating) maakte. In het verklaren van het belangrijkste doel
van de vleeswording, verklaarde dr. Alva McClain het volgende: “God werd vlees in Christus
opdat Hij zou kunnen sterven voor zondaars. En toch wordt in vers 16 niets gezegd met betrekking tot de dood van Christus. Zouden wij zo’n dogma overslaan in onze geloofsverklaringen?”
3. De term “geheimenis”, zoals gebruikt door Paulus, omvat altijd enig aspect van kerkelijke
waarheid (zie Efeziërs 3:4-5; 5:32; Kolossenzen 1:24-27; 1 Korinthiërs 15:51, enz.). 1 Timotheus 3:16 zou geen uitzondering mogen zijn, in het bijzonder met het oog op het voorgaande vers
dat helemaal over de kerk gaat en hoe gelovigen zich zouden moeten gedragen in de kerk.
4. De term “godsvrucht” (vs. 16) relateert aan de onmiddellijke context van vers 15. De term
“godsvrucht” omvat altijd de ideeën van vroomheid, eerbied en respect die resulteren in een
godvrezend gedrag. De term beschrijft het gedrag van gelovigen wanneer zij Gods Woord gehoorzamen (zie 1 Timotheüs 2:2; 4:7-8; 6:3, 5-6, 11; enz.). Daarom kan “het geheimenis van de
godsvrucht” accuraat geparafraseerd worden als “het geheimenis van godvrezend gedrag”. De
klaarblijkelijke verwijzing gaat naar het vorige vers waarin Paulus’ doel van schrijven is gesteld: “hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende
God”. Hoe zou men zich moeten gedragen in het huis van God (vs. 15)? Het antwoord wordt
gevonden in vers 16: op een godvruchtige wijze (“godsvrucht”). Met andere woorden, het grote
geheimenis van de godsvrucht moet op een of andere manier relateren aan gepast gedrag in de
lokale gemeente.
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“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de
naam Immanuel geven” (Jesaja 7:14).
5
“Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen:
Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid” (Kolossenzen 1:27).
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“En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult” (Efeziërs 1:22-23).
2

5. Bij het uiteenzetten van grote christologische waarheden, past de apostel Paulus deze altijd
toe op gelovigen (vergelijk Filippenzen 2:5-11). De doctrine van de opstanding en verheffing
van Christus in Efeziërs 1:18-23 wordt direct toegepast op de Kerk (vergelijk ook Efeziërs 2:6).
In Kolossenzen 1:15-18, verklaart Paulus dat Christus de Schepper en Onderhouder is van het
universum. Andermaal wordt een directe toepassing gemaakt op de Kerk (Kolossenzen 1:18).
Het zou daarom onwaarschijnlijk zijn dat Paulus in 1 Timotheüs 3:16 grote dingen over de
vleeswording van Christus uiteenzet zonder een directe toepassing op gelovigen of de Kerk.
6. Het grote geheimenis waarvan Paulus schreef in Efeziërs 5:32 betreft niet enkel Christus
maar “Christus en de Kerk”. Zou dan het grote geheimenis in 1 Timotheüs 3:16 niet verwijzen
naar Christus en de Kerk? We kunnen aannemen dat Timotheüs goed vertrouwd was met de inhoud van de Efezebrief (zie 1 Timotheüs 1:3). In dit verband moeten we ook letten op de Grote
Opdracht volgens Johannes: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes
20:21 en zie Johannes 17:18). De Vader zond Christus in de wereld en deze bediening is omlijnd in 1 Timotheüs 3:16. Heeft niet Christus ons gezonden (de Kerk) in de wereld om een gelijkaardige bediening te vervullen? De Kerk werd op dezelfde wijze in de wereld gezonden als
Christus in de wereld werd gezonden. Daarom kunnen we leren over onze zending uit wat we
leren uit de zending van Christus in 1 Timotheüs 3:16. Dit zelfde principe wordt gezien in Handelingen 1:1-2. Deze interessante passage vertelt ons dat het Evangelie van Lukas gaat over het
“doen” en “onderwijzen” van de Heer totdat Hij opvoer naar de hemel. Dit is enkel wat Jezus
“begonnen is te doen en te onderwijzen” (vs. 2)! De voortzetting van het doen en onderwijzen
van de Heer wordt gedaan door de Kerk! De bediening van Christus wordt verder gezet door de
Kerk! Dit is exact wat we vinden in 1 Timotheüs 3:16.
IV. Hoe het geheimenis van de godsvrucht van toepassing is op de
Kerk
De zes frasen die gevonden worden in vers 16 kunnen geanalyseerd worden als volgt:
1. God werd geopenbaard in het vlees. De levende God werd vlees (Johannes 1:14) en verklaarde
Zichzelf in en door een lichaam (Johannes 1:18). Evenzo verklaart de Zoon van God Zichzelf in en
door Zijn Lichaam dat op de aarde is (Efeziërs 1:22-23; Kolossenzen 1:24-27). Indien het zichtbare
en locale lichaam van Christus gezond blijft (Efeziërs 4:12-16), zichzelf op een godvruchtige wijze
gedraagt, en functioneert volgens het bijbelse patroon (1 Timotheüs 3:1-15), dan zal het volgende
waar zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Gods LEVEN (“Christus in u”) zal gemanifesteerd worden door de Kerk (Kol; 1:27).
Gods WIJSHEID zal gemanifesteerd worden door de Kerk (Ef. 3:10).
Gods KRACHT zal gemanifesteerd worden door de Kerk (Ef. 3:20).
Gods GENADE zal gemanifesteerd worden door de Kerk (Ef. 2:7).
Gods WAARHEID zal gemanifesteerd worden door de Kerk (1 Tim. 3:15).
Gods LIEFDE zal gemanifesteerd worden door de Kerk (Joh. 17:23).
Gods HEERLIJKHEID zal gemanifesteerd worden door de Kerk (Ef. 3:21).

2. Christus is gerechtvaardigd (rechtvaardig verklaard) in de Geest. Doorheen Zijn aardse bediening werd Christus gerechtvaardigd door de Geest van God. Zijn wonderen en tekenen werden uitgevoerd door de kracht van de Geest (Mattheüs 12:28) en ze gaven onmiskenbaar het bewijs dat
Christus alles was wat Hij beweerde te zijn. De ultieme rechtvaardiging van Christus vond plaats
toen Hij opstond uit de doden (Romeinen 1:4). Overeenkomstig rechtvaardigt de Heilige Geest
vandaag de opgestane Christus in en door de Gemeente, en overtuigt Hij zo de wereld dat Hij inderdaad de Rechtvaardige is (Johannes 16:7-11; bemerk in het bijzonder vers 7 dat deze bediening
van overtuigen associeert met de komst van de Geest op de dag van Pinksteren)
3. Christus is gezien door de engelen. Doorheen Zijn aardse leven en bediening stond de Godmens in het centrum van de interesse, aandacht en nieuwsgierigheid van de engelen! Zij verwonderden zich over hun heilige Heer (Jesaja 6:1-4; vgl. Johannes 12:41) toen Hij Zich vernederde (Filippenzen 2:5-8) en zelfs lager dan de engelen gesteld werd opdat Hij de dood voor allen zou proe3

ven (Hebreeën 2:9). En toch is het vandaag de Kerk die het theater van het universum is geworden
en het centrum van observatie door de engelen! Aan de overheden en de machten in de hemelse
gewesten maakt God nu Zijn veelvuldige wijsheid en genade bekend door de Kerk (Efeziërs 3:10;
2:7; vgl. 1 Korinthiërs 4:9; 11:10). De levende God gebruikt de Kerk om de engelen te leren betreffende Zichzelf!
4. Christus is gepredikt onder de heidenen en de verantwoordelijkheid en het voorrecht om de
rijkdommen van Christus bekend te maken is aan de Kerk toevertrouwd! Alhoewel het evangelie
gekend was in voorgaande eeuwen (Romeinen 1:1-4; Galaten 3:8), is er een “geheimenis”-aspect
van het evangelie dat niet bekend was in andere eeuwen, maar dat nu de kern vormt van het evangelie dat in onze tijd wordt verkondigd. De passages die het “geheimenis van het evangelie” omlijnen
zijn de volgende: Romeinen 16:25-26; Efeziërs 3:5-8; 6:19; en Kolossenzen 1:27; 4:3. Onze onderscheiden boodschap vandaag is dat joden en heidenen evengelijk het evangelie mogen geloven en
dat ze verenigd worden in één lichaam (1 Korinthiërs 12:13) met het doel het manifesteren van en
getuigenis afleggen van Christus die het soevereine Hoofd is van dit unieke organisme!
5. Christus is geloofd in de wereld en het is het heerlijke voorrecht van de Kerk om getuigenis af
te leggen van Christus als het enige subject van geloof! De Heer Jezus bad voor de eenheid van de
Kerk met als doel: “opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt” (Johannes 17:21). Als de
Kerk functioneert volgens de godsvrucht (1 Timotheüs 3:15) en opbouw (Efeziërs 4:12-16), zullen
ongelovigen overtuigd worden en zullen zij de levende God gemanifesteerd zien in de gemeente
van gelovigen (zie 1 Kor. 14:24-25; vgl. Kol. 1:27 en het doel van Johannes [de Doper] als een
getuige in Joh. 1:7).
6. Christus is opgenomen in heerlijkheid toen Hij opgenomen werd in de hemel bij Zijn hemelvaart. Zo ook heeft de aardse bediening en het getuigenis van de Kerk een eindpunt: “Wanneer
Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in
heerlijkheid” (Kolossenzen 3:4; zie ook het “geheimenis” in 1 Kor. 15:51-52 en vergelijk Openb.
12:5 met 1 Thess. 4:17 waar hetzelfde woord voor de Hemelvaart van Christus is gebruikt voor de
Opname van de Kerk). Eigenlijk, volgens Handelingen 1:1-2, markeerde de hemelvaart van Christus niet het einde van de bediening en het getuigenis van de Heer, maar veeleer het begin! Het is de
Kerk die het getuigenis (Handelingen 1:8) en het onderwijs (Mattheüs 28:19) van de opgestane
Heer, die het Hoofd is van het Lichaam, verder zet!
De zes frasen in 1 Timotheüs 3:16, wanneer toegepast op de Kerk, kunnen kort samengevat worden
als volgt:
1. Geopenbaard in het vlees - God de Zoon manifesteert Zich in en door Zijn Lichaam dat op aarde is (Kolossenzen 1:24-27; Efeziërs 1:22-23).
2. Gerechtvaardigd in de Geest - God de Heilige Geest rechtvaardigt de opgestane Christus in en
door de Kerk (Johannes 16:7-11).
3. Gezien door de engelen - God de Vader maakt Zijn menigvuldige wijsheid en genade bekend
aan de overheden en machten in de hemelse gewesten door middel van de Kerk (Efeziërs 3:10; 2:7).
4. Gepredikt onder de heidenen - De Kerk maakt het geheimenis van het evangelie bekend onder
alle naties (Efeziërs 3:5-8; Romeinen 16:25-26).
5. Geloofd in de wereld - De Kerk functioneert als een goddelijk getuigenis in de wereld (Johannes
17:21; 1 Korinthiërs 14:24-25).
6. Opgenomen in heerlijkheid - De Kerk wordt in heerlijkheid opgenomen bij de Opname van de
Kerk (Kolossenzen 3:4; 1 Korinthiërs 15:51-52).
In 1 Timotheüs 3:16 traceert Paulus zo het doel en getuigenis, de boodschap en bestemming van de
Kerk. Als 1 Timotheüs goed begrepen wordt dan voorziet dit vers in de meest uitgebreide samenvatting van de “geheimenis”-aspecten van kerkwaarheid die in het Nieuwe Testament kan gevonden
worden. Opgemerkt moet worden dat deze sectie (1 Timotheüs 3:15-16) de sleutelpassage is van 1
Timotheüs en dat ze de echte reden aangeeft waarom de brief werd geschreven.
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Deze interpretatie lost het chronologische probleem op, namelijk: waarom Paulus over “gepredikt”
en “geloofd” spreekt vóór de Hemelvaart van Christus. De Heer heeft slechts na Zijn Hemelvaart
“gepredikt onder de heidenen”.
Alle zes frases in 1 Timotheüs 3:16 hebben “GOD”7 als subject, maar de betekenis van deze frases
hebben een directe toepassing op de Kerk! Dus, wat we hebben is een reeks van zes parallellismen
waarin de huidige ambtstermijn van de kerk analoog is met deze van onze Heer Jezus in Zijn dagen
in het vlees! Dit is helemaal in harmonie met de erg duidelijke verklaringen van Johannes 20:21;
17:18 en Handelingen 1:1-2, die aangeven dat Christus’ getuigenis en bediening op aarde verder
gezet moest worden door een gelijkaardige bediening van de zijde van de Kerk.
De dood van Christus wordt niet genoemd in 1 Timotheüs 3:16. Zeker, de dood van Christus is van
de hoogste betekenis voor de Kerk, omdat God de Kerk kocht met Zijn eigen bloed (Handelingen
20:28). Maar de nadruk in 1 Timotheüs 3:16 ligt op het leven en getuigenis van de Heer Jezus, en
door toepassing: het leven en getuigenis van de Kerk. Zo wordt de omissie van enige uitspraak betreffende de dood van Christus gemakkelijk verklaard.
Grijpt deze kerkwaarheid u aan?
Zien wij de Kerk zoals God haar ziet? Grijpt kerkwaarheid uw hart net zo aan als bij Paulus het
geval was? Bid u vurig dat de Heer uw ogen van us verstand mocht openen opdat u mocht zien hoe
kostbaar de Kerk is voor Christus (Efeziërs 1:18)? Hebt u ontdekt wat de “rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis” (Kolossenzen 1:27)? Bent u een gezonde cel, een gezond lid in het
lichaam van Christus, zoals uitgedrukt in de locale gemeente van gelovigen (Efeziërs 4:12-16)?
Wordt de inwonende Geest gemanifesteerd in uw gemeente (1 Korinthiërs 14:25)? Mochten wij de
Kerk en de locale gemeenschap zien zoals God ze ziet! Mochten wij met Paulus instemmen en belijden: “GROOT IS HET GEHEIMENIS VAN DE GODSVRUCHT”!

Zie ook: “De aanslag op 1 Timotheüs 3:16 - één voorbeeld van de vele corrupties in moderne vertalingen” - http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1tim3-16.pdf.
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Textus Receptus: Theos. Moderne vertalingen falen hier! Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1tim3-16.pdf.
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