
De aanvang van het Lichaam van Christus 

Door: Peter Meye 

 

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van 
www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. 
Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één 
woord slechts één grondbetekenis kan hebben. 
 

 

 

Inleiding – Gods ordelijkheid 

De implementatie (= in werking stelling) van Gods geniale Plan begon met de gedenkwaardige 

woorden in Genesis 1:1 - “In begin schiep Elohim de hemelen 1) en het land 2).”. 

1) De hemelen betreffen het gehele universum, behalve de aarde (= het land, de grond, de bodem). 

2) Het land (ook vertaald met aarde) betreft al het land, behalve de zeeën. 

Deze schepping was in zichzelf reeds geordend, 

gestructureerd en volledig. Significant hierbij is dat 

deze eerste zin van Gods Woord, in het Hebreeuws, 

bestaat uit zeven woorden en achtentwintig letters, 

dus steeds veelvouden van het getal 7, dat de 

betekenis heeft van volkomenheid of volledigheid. 

Vanaf dat moment is het opvallend dat God in Zijn 

Woord uitsluitend verder gaat met de aarde, d.w.z. 

het droge land dus. Dit zichtbare handelen van God 

met de ontwikkelingen op aarde – in het bijzonder met 

Zijn volk Israël – beslaat veruit het grootste deel van de Schrift: 

- het geheel van de Hebreeuwse Schriften, en 

- het grootste deel van de Griekse Schriften. 

Je zou daardoor geneigd zijn om te denken dat God verder geen plannen heeft met de hemelen. 

Echter, niets is minder waar! 

Het zijn namelijk de brieven van Paulus die handelen over een geheel andere boodschap – met 

betrekking tot Gods overvloeiende genade – waarbij na verloop van tijd onthuld werd dat de 

bewoners van de hemelen nog een zeer interessante periode te wachten staat! 

 

De twee uitgekozen groepen mensen – om de rest van de schepping  

te dienen 

In Zijn schitterende Plan heeft God twee groepen mensen aangewezen om Zijn veelkleurige 

wijsheid bekend te maken: 

http://www.schriftwoord.nl/
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a. De gelovigen uit het volk Israël => ten behoeve van de natiën op aarde; 

b.  De gelovigen uit de natiën => ten behoeve van de bewoners in de hemelen. 

De eerste groep wordt de Bruid van het Lammetje genoemd (Openbaring 19:7); zij zullen de 

heerschappij op aarde voeren en als koninklijk priesterschap alle natiën leiden in Gods wegen. 

De tweede groep wordt het Lichaam van Christus genoemd (Efeziërs 4:12); zij hebben een veel 

hogere roeping dan de gelovigen uit Israël en zullen de heerschappij voeren in de hemelen; daar zal 

de liefdevolle God Zijn overvloedige genade demonstreren door Zijn goedheid aan ons in Christus 

Jezus. Aan wie zal dit worden gedemonstreerd? Aan de vele miljarden bewoners van de hemelen, 

waaronder wezens van het niveau soevereiniteit, autoriteit, kracht, en heerschappij (Efeziërs 1:21). 

 

Gods timing 

Nu willen wij ons focussen op de vraag: Wanneer is het Lichaam van Christus ontstaan? 

Deze vraag kan op twee manieren worden beschouwd: vanuit Gods oogpunt (absoluut) en vanuit 

menselijk oogpunt (relatief). In dit artikel zal het menselijk oogpunt worden behandeld. 

Voor de volledigheid vermeld ik de eerste invalshoek kort hieronder. 

Vanuit Gods oogpunt is het Lichaam van Christus ontstaan vóór de neerwerping 1) van de wereld. 

Waarom is dat? Omdat de samenstelling toen is bepaald door Gods keuze. In Efeziërs 1:4 staat 

geschreven: “… zoals Hij ons uitkoos in Hem vóór de neerwerping van [de] wereld, zodat wij 

heiligen en vlekkelozen zijn voor Zijn aangezicht,…”. 

1) De neerwerping van de wereld verwijst, mijns inziens, naar de catastrofe die plaatsvond als gevolg waarvan de aarde woest en leeg 

werd (Genesis 1:2). 

Echter, zelfs daarvóór is de ekklesia ontstaan. Deze informatie kun je uitgebreid doornemen in het 

artikel, getiteld: “Hoe de ekklesia werkelijk is ontstaan… verrassing!”. 

De timing van Gods keuze is uiteraard heel doordacht geweest: voordat de wereld werd 

neergeworpen was er nog geen kwaad en dus ook geen zonde in de wereld. Immers, de satan – die 

zondigt vanaf zijn begin – was nog niet gecreëerd. Het is dan ook prachtig om dit te onderkennen 

omdat het logisch is dat we – geestelijk gezien – heilig en vlekkeloos zijn voor Zijn aangezicht, nadat 

we door Hem geroepen zijn. 

 

Christus – de Gezalfde eenheid 

Voordat we vanuit menselijk oogpunt beschouwen wanneer het Lichaam van Christus is ontstaan, is 

het van belang om eerst na te denken over de term Lichaam van Christus. Net lazen we reeds wat 

het inhield. Echter, als er een Lichaam is, moet er ook een Hoofd zijn, nietwaar? 

Welnu, het Hoofd is Christus Jezus! 
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“En Hij onderschikt alles onder Zijn voeten en Hij geeft Hem, als Hoofd over allen, aan de ecclesia, 

die Zijn lichaam is, het complement van Hem Die het al in allen completeert.” – Efeziërs 1:22-23 

 

Een complement is een aanvullend deel dat iets anders volledig, tot een eenheid, maakt. Werpt dat 

geen interessant licht op de zaak? Als we in deze tijd over Christus spreken, dan bedoelen we daar – 

terecht! – Christus Jezus mee, toch? Hij is De Eerste die is verheerlijkt, dus de opstanding als levend 

making is voor Hem al bijna 2000 jaar geleden realiteit geworden! 

Maar in de toekomst is het de genoemde 

groep mensen, het Lichaam van Christus, 

waarvan de doden zullen worden 

opgewekt en samen met de levenden in 

een oogwenk onsterfelijk zullen worden 

gemaakt en weggegrist, de lucht in, waar 

Christus Jezus op hen wacht! Dan zijn zij 

aan de beurt om verheerlijkt te worden 

met een volkomen nieuw lichaam dat 

nooit meer de dood zal zien. Dan zullen 

zij voor altijd samen met Christus Jezus, 

hun Here, zijn! 

Dan zal het woord Christus een andere, 

bredere, betekenis krijgen! Als men het 

dán over Christus heeft, dan zal men het hebben over Hoofd+Lichaam! Kun je dat bevatten? Dat is 

een privilege dat God zo heeft bepaald en volkomen ONafhankelijk is van wat deze mensen wel of 

niet hebben gedaan! We hebben het hier dus over een groep mensen die geleid wordt door Degene 

Die alle macht heeft in de hemelen en op de aarde: Christus Jezus! Tevens hebben we het over 

Christus – Hoofd en Lichaam – de Gezalfde die de heerschappij heeft in de hemelen, in Wie de 

volheid van God in woont, in Wie God dus Alles is, vol van macht, majesteit en heerlijkheid, voorbij 

de dood! 

“Want door de genade zijn jullie geredden, door geloof en dat niet uit jullie zelf; het is het 

naderingsgeschenk van God, niet uit werken, zodat niemand zou roemen.” – Efeziërs 2:8 

Nu, in deze tijd, is God dus bezig om deze groep mensen te roepen en klaar te maken voor wat er in 

de toekomst gaat gebeuren. 

Terwijl we deze vraag verder overdenken, en tevens eerst uitgaan van het concept Hoofd+Lichaam, 

durven we alvast de stelling aan dat eerst het Hoofd “tevoorschijn” dient te komen, en meteen 

daarna het Lichaam. Immers, in de natuurlijke sfeer heeft God dit principe reeds aan ons getoond 

door middel van de geboorte van een mens. 

Stel nu dat we ervan uitgaan dat het Hoofd tevoorschijn kwam vanaf de opstanding (na Zijn 

presentatie bij de Vader), dan zou dat betekenen dat alle gelovigen na Zijn opstanding tot het 

Lichaam van Christus zouden behoren. Maar: is dat wel zo? 
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In de beginperiode van het boek Handelingen zie je ongetwijfeld diverse verschijnselen die allemaal 

duiden op het Koninkrijk op aarde! Het zijn tekenen die het Koninkrijk begeleiden. Er heerste 

duidelijk een bepaald regime dat gekenmerkt werd door zaken als wonderen van genezing, dood 

neervallen na zonde tegen heilige Geest, spreken in vreemde talen, maar ook andere uiterlijke 

rituelen, zoals doop in water en het houden van de maaltijd van de Here. 

We weten inmiddels (hopelijk!) dat deze zaken nu allang niet meer van toepassing zijn, toch? 

Die periode, meteen na Jezus’ opstanding, werd gekenmerkt door het opnieuw aanbieden van het 

Koninkrijk van de hemelen aan Israël onder leiding van Petrus. Hij was immers door Jezus Zelf 

uitgeroepen tot de rots op wie de ekklesia (uit Israël!) zou worden gebouwd (Mattheüs 16:18). Het 

was de boodschap van Besnijdenis die werd verkondigd (Galaten 2:7), en niets anders. De 

uitdrukking Lichaam van Christus was uiteraard dan ook volkomen afwezig in die periode.  

Wanneer en waar komen we deze term tegen in de Schrift? Pas later, in de brieven van Paulus. 

Sterker nog, hij is ook de enige die hier melding van maakt. Niemand anders, ook de twaalf 

apostelen (van de Besnijdenis) niet! 

Hiermee kunnen we eigenlijk vrij gemakkelijk waarnemen dat het Paulus is aan wie de boodschap 

ten behoeve van het Lichaam van Christus is bekendgemaakt. Door Wie? Door Jezus Christus, zoals 

Hij op aarde rondliep? Of zelfs zoals Hij meteen na Zijn opstanding aan meer dan vijfhonderd 

getuigen verscheen? Nee! 

Het was Christus Jezus, dus de VERHEERLIJKTE, Die aan Paulus verscheen en hem deze volkomen 

nieuwe boodschap bekendmaakte! Maakt dat dan iets uit? Jazeker! God is zeer gestructureerd en 

ordelijk, en Zijn Plan dus ook! 

Christus Jezus verscheen in Zijn HEMELSE heerlijkheid aan Paulus en niet in Zijn aardse heerlijkheid! 

De reden is je hopelijk bekend: omdat de groep mensen – het Lichaam van Christus – aan wie Paulus 

deze boodschap moest richten, een hemelse bestemming heeft, en geen aardse. Prachtig hè? 

Echter, als dit waar is dan gaat het eerdere uitgangspunt niet meer op. Immers, het Lichaam van 

Christus begint dan met Paulus. En dat is toch zeker jaren na Christus’ opstanding, en niet meteen! 

Maar was het eerdere uitgangspunt dan correct?  

Moeten we uitgaan van de aanvang van het Lichaam van Christus direct na de opstanding van onze 

Here? Laten we dit eens nagaan. 

 

Gods timing op aarde 

Het is opvallend dat de Here Jezus na Zijn opstanding verscheen aan diverse mensen die daarmee 

ook getuigen waren van het feit dat Hij echt was opgestaan uit de doden. Hieronder staat de 

betreffende passage in 1Korinthiërs 15:3-7 => 

3 Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze 

zonden, naar de Schriften,  

4 en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften,  
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5 en dat Hij werd gezien door Cefas [Petrus], daarna door de twaalf.  

6 Vervolgens werd Hij gezien door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel 

tot op heden leeft, maar sommigen zijn ontslapen.  

7 Vervolgens werd Hij gezien door Jakobus, daarna door alle apostelen. 

Deze getuigen waren louter Israëlitische gelovigen, naar de Besnijdenis. De Here verscheen daarom 

aan hen in Zijn aardse verheerlijking. Zij werden dan ook niet verblind door de schittering, zoals dat 

bij Paulus wel het geval was. 

Ook is ongetwijfeld de volgorde in de verzen 5-7 van belang, maar daarover wil ik vooral wijzen op 

het volgende vers 8: 

“Maar het laatst van allen werd Hij ook gezien door mij, als door een te vroeg geborene.” 

Enerzijds geeft Paulus aan dat de Here als laatst aan hem verscheen. Laatst waarvan? Van de eerder 

genoemde reeks getuigen in vers 5-7, nietwaar? 

Anderzijds gebruikt Paulus de uitdrukking te vroeg geborene. Wat houdt dat in? Het antwoord hierop 

treffen we aan in het volgende vers waar hij verwijst naar het vorige met het woordje “Want”. Zoals 

bekend is een te vroeg geborene in de natuurlijke wereld vaak gering van gestalte uitgevallen. Dit 

vermeldt Paulus namelijk ook over zichzelf in figuurlijke zin, in vers 9: 

“Want ik ben de minste van de apostelen; ik ben niet waard om apostel genoemd te worden, 

omdat ik de ekklesia van God vervolgde.” 

Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat er een dubbele verborgen betekenis zit aan 

de uitdrukking te vroeg geborene! Als het Lichaam van Christus met Paulus begint, dan is hij dus de 

eerste van een nieuwe reeks! Kunnen we hier iets over zeggen vanuit de Schrift? In 1Timotheüs 1:15 

staat een interessante passage die hier wat meer licht op werpt: 

“Trouw is het woord en alle welkom waard, dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te 

redden, van wie ik de eerste ben.” 

Het woord eerste is de vertaling van het Griekse woord protos (Str G4413*). Dit woord heeft altijd de 

betekenis van eerste – in de zin van eerste van een bepaalde reeks. 
* Het betreft hier de concordantie van James Strong. Aan elk woord dat in de grondtekst van de Schrift voorkomt is een uniek 

nummer toegekend waardoor men in staat is de teksten in de vertaling met elkaar te vergelijken. 

 

Nu we dit weten, krijgt deze passage een belangwekkende betekenis: 

- De zondaren, waar Paulus hier melding van maakt, zijn kennelijk zondaren van een bepaalde 

soort, namelijk mensen die Gods overvloedige genade hebben en zullen ontvangen! Dit 

betreffen dus de zondaren die lang geleden door God zijn gekozen om deel uit te maken van 

het Lichaam van Christus! 

- Paulus was letterlijk de eerste van die groep zondaren! 

- De uitdrukking Christus Jezus is – zoals overal in Gods Woord – ook hier niet toevallig 

gekozen. Deze duidt niet op Jezus Die op aarde liep in Zijn vernederde staat. Ook slaat deze 
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niet op de opgestane Here Jezus Christus Die verscheen aan de vele Israëlitische getuigen 

vóór Zijn hemelvaart, maar verwijst naar de hemels verheerlijkte Christus: Jezus! 

Deze passage wordt nog verder versterkt door de volgende: 

“Maar hierdoor is mij barmhartigheid getoond, dat eerst in mij Christus Jezus al Zijn geduld zou 

tentoonspreiden, tot patroon voor hen die op het punt staan in Hem te geloven, tot aionisch 

leven.” – 1Timoteüs 1:16 

Het woord patroon komt van het Griekse woord hupotuposis (Str G5296), waar patroon of model 

goede vertalingen van zijn. Het zegt iets over een voorbeeld, een rolmodel, voor de rest die uiteraard 

daarna volgt. 

En hiermee wordt meteen duidelijkheid gecreëerd en de bevestiging geleverd voor het feit dat 

Paulus de eerste mens was die deel uitmaakte van het Lichaam van Christus, en ook dat hij door de 

Here Zelf als patroon is gesteld voor allen die daarna zouden volgen. 

We gaan er nog steeds van uit dat bij de geboorte van een lichaam eerst het hoofd eruit komt, en 

meteen daarna (de rest van) het lichaam. 

Als we nu gaan rekenen met het nieuwe uitgangspunt dat Paulus het eerste lid was dan komen we 

tot de volgende conclusie: 

- Het Hoofd kwam niet tevoorschijn bij de opstanding van de Here Jezus Christus uit de doden. 

Toen verscheen Hij namelijk als de komende Messias van de Bruid, als bewijs voor Zijn 

opstanding. 

- Het Hoofd kwam wel tevoorschijn bij de verschijning aan Paulus van Christus Jezus, de 

hemels verheerlijkte Here, als Hoofd van het meteen daarna te vormen Lichaam van Christus! 

Hiermee is duidelijk geworden dat Petrus c.q. de twaalf apostelen geen onderdeel uitmaken van het 

Lichaam van Christus.  

 

En wat gebeurde er met “de Besnijdenis”? 

Binnen het Lichaam van Christus zijn bepaalde constateringen te vermelden, zonder hier in dit 

artikel te diep op in te gaan. De hier relevante vermelding betreft het feit dat de ontwikkeling van 

het Lichaam van Christus onder te verdelen is in twee stadia: 

- Onvolwassenheid => kindschap 

- Volwassenheid => zoonschap 

In het stadium van onvolwassenheid werd het fundament gelegd, namelijk de absolute Godheid van 

GOD, de rechtvaardiging buiten de wet (= werken) om door het geloof van Jezus Christus, en de 

verzoening van de wereld met God door de dood van Zijn Zoon. 
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In die onvolwassen periode zie je ook dat er nog onderscheid is tussen “Jood en Griek” dus tussen 

Joden IN het Lichaam van Christus en de natiën (niet-Joden) IN het Lichaam van Christus. De natiën 

waren gasten aan Israëls tafel en participeerden dus in de geestelijke goederen van Israël 

(Romeinen 15:27). 

Maar God had met de natiën een specifiek plan dat toen nog verborgen werd gehouden. De 

onthulling van dit plan werd een feit vanaf de brief aan de Efeziërs, waaruit bleek dat de natiën een 

veel hogere roeping hadden dan Israël en dat daarvoor dus de scheidingsmuur tussen Jood en Griek 

werd verbroken, waardoor het Lichaam een Gezamenlijk Lichaam werd! Lees s.v.p. Efeziërs 2:13-16. 

Hierover kun je uitgebreid lezen in het artikel “De evolutie van een bijzondere groep mensen”. 

Er zou namelijk verwarring kunnen ontstaan door te concluderen dat alle besnijdenis-gelovigen, 

onder wie de twaalf apostelen, nu in het Lichaam van Christus zijn vanwege het neerhalen van die 

eerdergenoemde scheidingsmuur tussen “Jood en Griek”. Echter, de eenwording had dus 

betrekking op Jood en Griek BINNEN het Lichaam van Christus, niet daarbuiten! 

En, zoals bekend, waren de twaalf apostelen – en alle andere besnijdenis-gelovigen – vertrouwd met 

een heel andere boodschap dan die van Paulus. 

Maar ook de Schrift spreekt hier duidelijke taal. In Romeinen 11:29 staat het volgende geschreven: 

“Want de genadegeschenken en de roep van God zijn onberouwelijk.” 

God keert dus niet terug op Zijn schreden nadat Hij iemand geroepen heeft in een bepaalde dienst 

op grond van een bepaalde boodschap. 

In 1Korinthiërs 7:18, 20 lezen we de volgende passage: 

“Was iemand geroepen als besnedene, laat hem niet onbesneden worden. Werd iemand geroepen 

als onbesnedene, hij late zich niet besnijden.” 

… 

“Laat een ieder in deze blijven in de roeping waarin hij werd geroepen.” 

Het mag duidelijk zijn dat de twaalf apostelen – en alle andere besnijdenis-gelovigen – werden 

geroepen binnen de sfeer van de besnijdenis.  

Pas daarna waren er Joden en niet-Joden die – door het horen van Paulus’ boodschap – werden 

geroepen binnen de sfeer van het Lichaam van Christus. Zij hadden van God als het ware “een radar” 

ontvangen om die boodschap te kunnen opvangen, in tegenstelling tot de eerdergenoemde groep 

gelovigen van de Besnijdenis. 

 

Conclusie 

Samenvattend kunnen we concluderen dat het Lichaam van Christus vanuit Gods oogpunt al lang 

geleden is samengesteld, namelijk vóór de neerwerping van de wereld en zelfs daarvóór 

(2Timotheüs 1:9)! 
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We huldigen en hanteren het door God Zelf geschonken principe dat bij een geboorte eerst het 

hoofd tevoorschijn komt en meteen daarna het lichaam. 

Als we dan – uitgaand hiervan – nagaan wanneer het Lichaam van Christus is ontstaan vanuit 

menselijke waarneming, dan komen we tot de vaststelling dat dit is gebeurd op het moment dat 

Christus Jezus, in Zijn hemelse verblindende heerlijkheid, aan Paulus verscheen. Toen kwam het 

Hoofd tevoorschijn, en meteen daarna ontving Paulus het geloof om deze overvloeiende genade 

van God te mogen realiseren. Daarmee was hij dus als eerste opgenomen in het Lichaam van 

Christus en werd hij gesteld tot model (of patroon) voor de rest van deze bijzondere groep mensen. 

Laat dan tot slot duidelijk zijn dat Dé God een prachtige structuur heeft aangebracht in Zijn wijze 

Plan waardoor Hij langs de juiste, daarvoor bestemde, wegen via verschillende groepen mensen tot 

Zijn schitterende doel komt met de hele schepping! 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 


