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"EERTIJDS" EN "NU" 
 
Zoals de apostel Paulus beschrijft 
vanaf Efeziërs 2:11, heeft God een 
grote bedelingsverandering 
ingevoerd in de uitwerking van Zijn 
plannen en doelen: 
"11. Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds 
heidenen waart in het vlees, en die 
voorhuid genaamd werd door hen, die 
genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die 
met handen geschiedt; 
12. Dat gij in die tijd waart zonder 
Christus, vervreemd van het burgerschap 
Israëls, en vreemdelingen van de 
verbonden der belofte, geen hoop 
hebbende, en zonder God in de wereld. 
13. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die 
eertijds verre waart, nabij geworden door 
het bloed van Christus.  
14. Want Hij is onze vrede, Die deze 
beiden één gemaakt heeft, en de 
middelmuur des afscheidsels gebroken 
hebbende,  
15. Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees 
te niet gemaakt, namelijk de wet der 
geboden in inzettingen bestaande; opdat 
Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe 
mens zou scheppen, vrede makende; 

16. En opdat Hij die beiden met God in 
één lichaam zou verzoenen door het kruis, 
de vijandschap daaraan gedood 
hebbende." (Efeziërs 2:11-16) 
 
'EERTIJDS' (vers 11), was het programma 
en de handelingen van God met het volk 
Israël als volgt: Israël was nabij God en de 
heidenen waren 'VERRE' (vers 13). Dit is 
vandaag de dag NIET zo. Een 
verandering heeft plaats gevonden. God 
heeft tijdelijk Zijn programma en 
handelingen met Israël uitgesteld, en Hij 
heeft een nieuwe bedeling of programma 
ingevoerd van genade naar de heidenen.  
God heeft de jood en de heiden op het 
zelfde niveau gezet in deze huidige 
bedeling en Hij is 'van DIE TWEE EEN 
NIEUWE MENS' (vers 15) aan het 
vormen, een nieuwe schepping, de kerk, 
het lichaam van Christus.  
 
Deze grote bedelingsverandering is NIET 
iets wat voorheen was geprofeteerd en 
daardoor verwacht. De apostel Paulus 
beschrijft en bevestigt in Efeziërs 3:1-12, 
dat het een 'VERBORGENHEID' (vers 3) 
was, 'DIE VAN ALLE EEUWEN 
VERBORGEN IS GEWEEST IN GOD' 
(vers 9). God kondigde het aan toen Hij 
Paulus opleidde tot een nieuwe apostel en 
hem de 'VERBORGENHEID VAN 
CHRISTUS' (vers 4) openbaarde. Wij 
leven vandaag in deze nieuwe bedeling 
van genade aan de heidenen, en het 
programma en de handelingen van God 
met het volk Israël staan in de wacht 
'TOTDAT DE VOLHEID DER HEIDENEN 
ZAL INGEGAAN ZIJN' (Romeinen 11:25). 
 
Samenvattend: christenen moeten 'HET 
WOORD DER WAARHEID RECHT 
SNIJDEN' (2 Timotheüs 2:15), 
erkennende dat Paulus onze apostel is, 
de 'APOSTEL DER HEIDENEN' 
(Romeinen 11:13), en dat de brieven van 
Paulus richtlijnen en instructies bevatten, 
specifiek VOOR ONS en OVER ONS 
vandaag de dag 
 
(Bron:  
'Time Past & Now' door K.R. Blades) 


