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Het huis van God, en de 
bedelingenleer 

Oikos en oikonomia 

'Ik schrijf opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de 
gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid'. 

1 Timotheüs 3:15 
 

 

Vraag: 

Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking 'het huis van God', en enkele woorden die 
van het begrip huis (Gr. 'oikos') zijn afgeleid? 

Antwoord: 

De woorden huis, huisgezin en huishouding zijn nauw verwant aan elkaar. Gods 
‘huisgezin’ is nu de christelijke gemeente. Het is ook de plaats, het paleis of de 
tempel waar God woont door Zijn Geest (Ef. 2:21-22).  

Er zijn ook enkele begrippen die van het Griekse woord voor 'huis' zijn afgeleid. De 
woorden oikonomos en oikonomia komen enkele malen voor in het Nieuwe 
Testament, met name in Lukas 12 en 16. Deze begrippen worden vertaald door 
resp. rentmeester en rentmeesterschap in de Herziene Voorhoevevertaling. Onze 
woorden econoom en economie zijn hiervan afgeleid.  

In Efeziërs 1:10 en 3:9 is oikonomia echter vertaald met bedeling (Eng.: 
dispensation). Vandaar ook de term de economie of de bedeling van de genade, in 
het Engels: 'the economy of grace'. Dit werpt dus licht op de zgn. bedelingenleer, 
die de heilsgeschiedenis verdeelt in bepaalde tijden of huishoudingen waarin God 
op een zekere, afgesproken wijze toezicht houdt op de aangelegenheden van Zijn 
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volk en Zijn huis (Gr. oikos en verwante woorden). Hij is immers de Heer des huizes, 
die Zijn huis of huisgezin bestuurt volgens Zijn regels, dan wel het beheer van Zijn 
goederen door iemand anders – een rentmeester – laat verzorgen. De apostel 
Paulus was zo'n rentmeester (1 Kor. 4:1-2; Ef. 3:2-9). 

Hoewel hierover nogal wat onenigheid bestaat onder Gods kinderen, is men het 
erover eens dat er minstens twee bedelingen zijn, namelijk die van het Oude en 
van het Nieuwe Testament, resp. de bedeling van de wet en die van de genade1. 
Efeziërs 1:10 spreekt duidelijk over een nog toekomstige bedeling, namelijk die van 
de volheid der tijden, waarin alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder 
één Hoofd zal zijn samengebracht in Christus. Dat is de Christusregering in het 
duizendjarig Vrederijk, waarvan het herstelde volk Israël en de hemelse gemeente 
het middelpunt zullen vormen.  

Ik verwijs in dit verband naar mijn boek over de verborgenheden en geheimenissen 
in het Nieuwe Testament, getiteld 'De onthulling van Gods geheimen', verkrijgbaar 
in de christelijke boekhandel. 

 

 

  

 

 
1 Een verdere onderverdeling van het tijdsbestek van het Oude Testament is de volgende:  

1. de bedeling van de onschuld (innocence) in het paradijs;  
2. die van het geweten (conscience) tot aan de zondvloed; 
3. het principe van menselijke regering (government) sinds Genesis 9;  
4. de tijd van de belofte (promise) tot aan Israëls roeping uit Egypte; en  
5. de tijd na de invoering van de wet bij de Sinaï (law).  

Ik heb steeds de Engelse trefwoorden toegevoegd, waaronder de bedelingen bekendstaan. 
De zesde bedeling is dan die van de genade (grace), en de zevende die van het komende 
Vrederijk (kingdom). 
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