“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze
tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten
voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken
omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie Begrijpen: Deel 3
Het Evangelie in de Zegeningen en de Vloeken
We hebben al eerder gezien dat de evangelieboodschap van Paulus over de rechtvaardigheid door
geloof wordt geopenbaard en uitgelegd in Deuteronomium 30. In Deuteronomium 30 leren we dat
de rechtvaardigheid van God ligt in de geboden van het Verbond die volgens Mozes "niet té
moeilijk" noch "te ver weg" zijn. In plaats daarvan wordt de oproep om gehoorzaam te zijn aan de
geboden beschreven als "dichtbij, in je mond en in je hart."
Romeinen 10:6-8, citaat van Deuteronomium 30:11-14
De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal
naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond
neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij
u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:
Laten we wat dieper ingaan op het Evangelie dat is geopenbaard in Deuteronomium 28-30.
Terwijl de tweede generatie na de uittocht uit Egypte zich klaar maakte om het Beloofde Land
binnen te gaan, gaf Mozes een herhaling van het Verbond dat bij de Sinaï was gegeven aan heel
Israël.
Hij nam het Verbond nog eens door dat God aan hun vaderen had aangeboden, die vervolgens de
beloften hadden verbeurd door ongeloof en ongehoorzaamheid (Hebreeën 4:16).
Het aanbod van de verbondsrelatie zou voor Israël een zegen of een vloek zijn, afhankelijk van
hoe ze ermee omgingen.
Als ze ervoor kozen om het Verbond te gehoorzamen en te wandelen in de wegen van de Heer,
dan stonden hen talrijke zegeningen te wachten.

Maar als ze zouden kiezen om ongehoorzaam te zijn en hun eigen weg te gaan, dan zou het
Verbond voor hen tot een vloek worden.
De zegeningen voor gehoorzaamheid vinden we in Deuteronomium 28:1-13, wat begint met:
Deuteronomium 28:1-2
En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE (JHWH), uw God, nauwgezet
gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te
nemen, dat de HEERE (JHWH), uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle
volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u
de stem van de HEERE (JHWH), uw God, gehoorzaam bent:
Er waren echter voorwaarden voor deze zegeningen.
Alleen zij die gehoorzaam bleven aan Zijn geboden zouden deze zegeningen ontvangen.
Maar de Heer beloofde ook vloeken voor hen die ervoor kozen om ongehoorzaam te zijn aan de
geboden en hun eigen weg te gaan: Deze lange en vaak overweldigende reeks vervloekingen
kunnen we vinden in Deuteronomium 28:16-48, dat afsluit door te zeggen:
Deuteronomium 28:45-48
Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u
weggevaagd wordt, omdat u de stem van de HEERE (JHWH), uw God, niet gehoorzaam
geweest bent, door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft, in acht te
nemen. Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot in
eeuwigheid. Omdat u de HEERE (JHWH), uw God, niet gediend zult hebben met
blijdschap en hartelijke vreugde vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden die de
HEERE (JHWH) op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek
aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt.
JHWH belooft al deze verschrikkelijke dingen aan de mensen die beweren dat ze bij Hem horen,
maar weigeren om Hem te dienen door Zijn geboden te gehoorzamen.
Uiteindelijk leiden deze vloeken tot de ballingschap en de verstrooiing van Israël over de volken
van de aarde;

Deuteronomium 28:63-66
En het zal gebeuren, zoals de HEERE (JHWH) Zich over u verblijdde om u goed te doen
en u talrijk te maken, dat de HEERE (JHWH) Zich zo over u zal verblijden om u om te
brengen en weg te vagen. U zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het
in bezit te nemen. De HEERE (JHWH) zal u verspreiden onder al de volken, van het
ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere
goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u
onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de
HEERE (JHWH) zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven.
Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw
leven niet zeker zijn.
De geschiedenis heeft geleerd dat precies dát met Israël is gebeurd.
Voordat we echter verder gaan, is het belangrijk dat we enkele termen definiëren. Ten eerste, wat
is eigenlijk 'Israël'? De meeste mensen zouden waarschijnlijk zeggen: dat is het Joodse volk.
Echter, in tegenstelling tot de traditionele opvattingen, heeft de recente wetenschap ontdekt dat de
termen 'Israëliet' en 'Jood' geen synoniemen waren in de Joodse literatuur in het tijdperk van de
Tweede Tempel.
Zoals de volgende personen uitleggen uitleggen:
Zoals anderen hebben aangetoond, betekent Ioudaios in veel Joodse bronnen uit het Oude
Testament en de Tweede Tempelperiode 'Judeeër', en Israëlieten verwijst vaak naar een
'Israëliet' - dat wil zeggen, het geeft aan dat het over alle twaalf stammen gaat. Hoewel de
twee termen onderling uitwisselbaar kunnen worden gebruikt, geven het Oude Testament
en de algehele literatuur rondom de periode van de Tweede Tempel toch regelmatig een
werkelijk bestaand onderscheid aan tussen deze termen.
-Brant Pitre, Michael P. Barber, John A. Kincaid, Paul, A New Covenant Jew: Rethinking
Pauline Theology (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2019)
Dit onderscheid heeft invloed op hoe we deze termen moeten begrijpen als de schrijvers van het
Nieuwe Testament dergelijke termen gebruikten. Dus als Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 11:26
zegt dat "heel Israël gered zal worden", verstaat hij onder de term 'Israël' een groep die meer omvat
dan enkel "de Joden". We zullen dit later in deze serie veel uitgebreider gaan behandelen.
Voor nu is het belangrijk om te onthouden dat het Bijbelse Israël uit twaalf stammen bestaat. De
tien noordelijke stammen - ook wel het Huis van Israël genoemd - zijn grotendeels verdwenen
nadat de Assyriërs hen in gevangenschap hadden genomen rond 740 v.Chr.. De zuidelijke
stammen - ook bekend als het Huis van Juda - werden rond 586 v.Chr. ook verbannen, maar dan
naar Babylon. Alleen deze zuidelijke stammen keerden terug naar het land. Dit zijn, volgens de
Bijbel en de Joodse literatuur van de Tweede Tempel, de Joden.

Zoals de eerste eeuwse Joodse historicus Josephus uitlegt, verwijst de term Ioudaios (Jood of
Judeeër) naar iemand die afstamt van het Huis van Juda, dat slechts één deel is van het grotere
geheel dat Israël wordt genoemd:
Dus de Joden bereidden zich voor op het werk: dat is de naam waarmee ze worden genoemd
vanaf de dag dat ze uit Babylon kwamen, dat verwijst naar de stam Juda, die als eersten
naar deze plaatsen kwamen, en vandaar dat zowel zij als het land die benaming hebben
gekregen.
-Josephus, Antiquities of the Jews 11.173 (translated by William Whiston)
Het Joodse volk maakt dus deel uit van Israël, maar niet heel Israël is Joods. Dit is belangrijk om
te onthouden.
Voor een wetenschappelijke behandeling van dit onderwerp kunnen we deze twee artikelen
aanbevelen, geschreven door Dr. Jason A. Staples, die hoogleraar is in de Religieuze
wetenschappen aan de NC State University:
•

Jason A. Staples, “What Do the Gentiles Have to Do with ‘All Israel’? A Fresh Look at
Romans 11:25-27,” Journal of Biblical Literature, 130, no. 2 (2011)

•

Jason A. Staples, “Reconstructing Israel: Restoration Eschatology in Early Judaism and
Paul’s Gentile Mission” (PhD diss., University of North Carolina-Chapel Hill, 2016)

We lezen in de Bijbelse geschiedenis dat Israël - alle twaalf stammen - de vervloekingen hebben
ervaren die de Heer aan Zijn ongehoorzame volk had beloofd.
Maar zelfs ondanks al deze vervloekingen, die een gevolg zijn van ongehoorzaamheid, is er goed
nieuws!
Het Evangelie wordt verkondigd, zelfs aan de ongehoorzamen.
Zoals we in Deuteronomium 30:1-10 lezen, zal Gods volk, wanneer ze met heel hun hart tot Hem
terugkeren en Zijn geboden gehoorzamen …
•
•
•
•
•

Weer ontferming en genade ontvangen (30:3)
Bijeengebracht worden van waarheen ze ook maar zijn verstrooid (30:3-5)
Een besneden hart ontvangen, zodat ze van Hem kunnen houden en Hem volledig kunnen
dienen (30:6)
Hun vijanden vervloeken (30:7)
Hen overvloed geven (30:9)

Dit is het Evangelie dat in de Torah wordt vermeld:

Als u berouw hebt en zich bekeert tot de Heer met uw hele wezen en Zijn geboden onderhoudt
(die Hij u op de Sinaï gaf), dan zullen alle zegeningen van God over u komen als Hij uw hart
reinigt en al uw zonden vergeeft.
Dus, als Israël terug wordt gebracht in het Verbond, dan moeten ze ALLE geboden gehoorzamen
die oorspronkelijk aan hen werden gegeven.
Op dit punt in het verhaal beschrijft Mozes dit aanbod als "niet te moeilijk om te doen " en "niet te
ver weg."
Deuteronomium 30:11-16
Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.
Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel
opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het
is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons
oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen,
zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart,
om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de
dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben,
in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te
nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE (JHWH), uw God, u zegenen
in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
En dat is het Evangelie dat Paulus beschrijft in Romeinen 10!
We ontvangen leven, zegen en vrede en vergeving, als we berouw hebben en besluiten om te gaan
wandelen in gehoorzaamheid aan de geboden van God.
En dit werd, door onze Messias, aangeboden aan de noordelijke stammen van Israël, die verspreid
waren onder de volken.
Zelfs Jesjoea heeft dit Zelf gezegd:
Mattheüs 15:24
Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis
van Israël.
Dat is één deel van het Evangelie van Christus. Een herstel van het Huis van Israël, waaronder dus
de noordelijke stammen.

Voor alle duidelijkheid, de verklaring die Jesjoea in Mattheüs 15:24 geeft, sluit de latere heidenen
niet uit van deze missie. Het Evangelie omvat de "zegen van alle volken" door het zaad van
Abraham. Dus, dat Jesjoea Zich hier richt op Israël betekent niet dat het Evangelie niet naar de
heidenen gaat. Om een vergelijking te maken: de lijdende Dienaar (Knecht) van Israël lijdt namens
de verloren schapen van Israël (Jesaja 40:11), maar de missie van de Dienaar (Knecht) was
uiteindelijk om alle volken met God te verzoenen (Jesaja 42:6; 49:6-7). Jesaja 49:6-7 spreekt over
de missie van de Dienaar (Knecht) om de verloren stammen bijeen te brengen als "een te geringe
zaak" en dat er een grotere missie is die Hij zou vervullen, namelijk om een licht te zijn voor de
volken en om Gods redding te brengen aan de einde van de aarde. Dus Israël is een stukje van die
puzzel, maar niet het hele plaatje, en we zullen dit verder behandelen in het volgende deel van
deze serie.
Nu we begrijpen dat Christus (de Messias) onderwees dat het Huis van Israël werd hersteld in het
Verbond van JHWH, in gehoorzaamheid aan al Gods geboden, moeten we dit aspect van het
Evangelie nu misschien wat uitgebreider gaan onderzoeken.
De inzameling van het Huis van Israël
De Profeten spreken vaak over de eindtijd inzameling van de verloren stammen van het huis van
Israël.
De profetie van Deuteronomium 28-30 geeft een bondige weergave van de ballingschap van Israël
als gevolg van hun ongehoorzaamheid aan het Verbond.
En hier is waar we ze kunnen vinden, letterlijk verstrooid over de gehele wereld.
De Heer legt bij monde van Ezechiël uit waarom Hij het Huis van Israël heeft verstrooid:
Ezechiël 20:19-25
Ik ben de HEERE (JHWH), uw God: ga in Mijn verordeningen, neem Mijn bepalingen in
acht en houd die. Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat
u weet dat Ik, de HEERE (JHWH), uw God ben. Maar die kinderen waren Mij ook
ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen, en Mijn bepalingen – de mens die
ze doet, zal erdoor leven – voerden zij niet nauwlettend uit. Zij ontheiligden Mijn sabbatten,
zodat Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen zou uitstorten door in de woestijn Mijn toorn
tegen hen ten uitvoer te brengen. Maar Ik heb Mijn hand afgekeerd en handelde ter wille
van Mijn Naam, zodat Die niet ontheiligd werd voor de ogen van de heidenvolken. Ik had
hen immers voor hun ogen uit Egypte geleid. Ik heb ook in de woestijn Mijn hand voor
hen opgeheven om hen te verspreiden onder de heidenvolken en hen te verstrooien in de
landen, Omdat zij Mijn bepalingen niet uitgevoerd hadden, Mijn verordeningen verworpen
hadden en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, zodat hun ogen de stinkgoden van hun
vaderen volgden. Toen heb Ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed waren, en
bepalingen waardoor zij niet leven zouden.
In vers 20 spreekt Jahweh opnieuw over zijn verordeningen die in het verbond staan: "neem Mijn
bepalingen in acht en houd die”

Vervolgens verwijt Hij Israël: "die kinderen waren Mij ook ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn
verordeningen, en Mijn bepalingen voerden zij niet nauwlettend uit."
Daarom zwoer Hij "om hen te verspreiden onder de heidenvolken en hen te verstrooien in de
landen."
En de rest is geschiedenis.
De ‘twee stukken-hout-profetie’ van Ezechiël 37 spreekt over een tijd in de nabije toekomst als de
Heer de verstrooiden, die zich hebben bekeerd, zal terugbrengen naar het Land om ze te verenigen
met een bekeerd huis van Juda. De Messias Jesjoea zal over Zijn herstelde Koninkrijk heersen:
Ezechiël 37:15-28
Het woord van de HEERE (JHWH) kwam tot mij: En u, mensenkind, neem een stuk hout
voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan
een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel
het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één
stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt
u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen: Zo zegt de
Heere HEERE (JHWH): Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van
Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk
hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één
worden. Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn.
En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit
de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen
naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël.
Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn,
en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer
verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun
overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben,
en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen
zijn. En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder
zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die
houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb,
waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun
kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst
zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen
zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun
midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen
zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de
HEERE (JHWH) ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun
midden zal zijn.

Even tussendoor … "hout" betekent in het Hebreeuws “etz”, maar ook "boom" of "loot" of "hout"
wat we in gedachten moet houden als we na de boodschap van Romeinen 10 verder lezen in
Romeinen 11, over een boodschap die hiermee verbonden is.
De Bijbel onderwijst dat Israël een "olijfboom" is, in de context van takken die worden afgebroken
Jeremia 11:16
Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde vruchten, had de HEERE (JHWH) u als naam
gegeven. Maar nu heeft Hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem
aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn.
Het Noordelijke Koninkrijk van Israël en het Zuidelijke Koninkrijk van Juda zijn nooit herenigd
sinds de dagen van Koning Salomo.
De Heer stuurde het Noordelijke Koninkrijk in ballingschap door de Assyriërs en verspreidde hen
onder de volken van de aarde.
Maar deze profetie zegt dat de Heer de zonen van Israël zal terugbrengen van onder de volken
waar ze naar toe zijn gaan en hen zal verzamelen in het land.
Dan zullen de bekeerde en ingezamelde zonen van Israël de geboden van de Heer gehoorzamen
door te wandelen in de verordeningen en zich te houden aan de Torah.
Deze mensen zullen dan het Verbond gehoorzamen dat de Heer heeft aangeboden aan het volk van
alle generaties, zoals we kunnen lezen in de profetie van Deuteronomium 30.
In Jeremia legt de Heer de voorwaarden uit waarop Hij Zijn opstandige volk zal vergeven en hen
zal inzamelen van over de hele wereld waar Hij ze verstrooid heeft:
Jeremia 29:11-14
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE (JHWH). Het zijn
gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan
zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult
Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u
gevonden worden, spreekt de HEERE (JHWH), Ik zal een omkeer brengen in uw
gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u
verdreven heb, spreekt de HEERE (JHWH), en Ik zal u terugbrengen naar de plaats
vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.
Als Zijn opstandige volk zich bekeert van hun verkeerde wegen en weer gehoorzaam wil zijn aan
de geboden van het Verbond, dan zal JHWH hen vergeven en terugbrengen naar hun thuisland:
Mozes zei dat het volk zich op een zekere dag van de Heer zou afkeren. Maar het Goede Nieuws
is dat in de verre toekomst, als ze zich bekeren en teruggaan naar de Heer, Hij trouw zal zijn aan
Zijn belofte aan hen:

Deuteronomium 4:25-31
Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn
en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en
doen wat slecht is in de ogen van de HEERE (JHWH), uw God, om Hem tot toorn te
verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel
zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.
Zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De HEERE (JHWH)
zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven
onder de heidenen naar wie de HEERE (JHWH) u voeren zal. Daar zult u goden dienen
die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten
en niet ruiken kunnen. Dan zult u daar de HEERE (JHWH), uw God, zoeken en u zult Hem
vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid
zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de
HEERE (JHWH), uw God, en Zijn stem gehoorzamen. Want de HEERE (JHWH), uw God,
is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het
verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.
En de Profeten bevestigen deze verstrooiing van Israël en hun uiteindelijke terugkeer naar het
Land.
Ezechiël 11:16-20
Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Hoewel Ik hen ver weggedreven heb
onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen
een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. Zeg daarom: Zo
zegt de Heere HEERE (JHWH): Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u
bijeenbrengen uit de landen waarover u overal verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël
geven. Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn afschuwelijke afgoden en al zijn
gruweldaden wegdoen. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste
geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven,
zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden.
Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.
We merken op dat het doel van het Nieuwe Verbond, zoals verkondigd door de Profeten, is om
het huis van Israël weer terug te brengen in het Verbond, om het Verbond met JHWH te
vernieuwen. Dat is zeker goed nieuws. Ook goed nieuws is dat Paulus daarnaast beschrijft hoe de
heidenen, die geen historische band hebben met het huis van Israël of het huis van Juda, ook in het
Verbond komen en daarin zullen blijven. We zullen hier later in deze serie uitgebreider op ingaan.
De Profeten merken op dat het Nieuwe Verbond betrekking heeft op dezelfde eeuwige Wet die
door Mozes op de Sinaï is geschreven. Er is geen sprake van een nieuwe wet, alleen van een Nieuw
Verbond.
Waarom is er een Nieuw Verbond nodig?
Omdat het Huis van Israël het vorige Verbond heeft verbroken.

Daarbij is dit Verbond anders, niet in de zin dat er een nieuwe wet is, maar dat het Huis van Israël
een hart zal hebben dat de Wet van God wil houden. Dit Verbond is niet zoals het Verbond dat
daarvoor met het Huis van Israël was gemaakt:
Jeremia 31:31-32
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE (JHWH), dat Ik met het huis van Israël en met het
huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen
gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden –
Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE
(JHWH).
Dus, waarin is dit Verbond anders?
Vanwege een nieuwe wet?
Nee … dat staat er niet …
Dit zal anders zijn:
•
•
•

De Wet zal op onze harten zijn geschreven, dat betekent dat we de Wet van God willen
doen;
We hoeven elkaar het Woord van God niet meer te onderwijzen.
Hij zal onze ongerechtigheden vergeven en onze zonden niet meer gedenken.

Jeremia 31:33-34
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt
de HEERE (JHWH): Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart
schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet
meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken
de HEERE (JHWH), want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun
grootste toe, spreekt de HEERE (JHWH). Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en
aan hun zonde niet meer denken.
Het verschil is dat we de Wet van God willen doen, door Zijn Geest:
Ezechiël 36:26-27
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het
hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest
in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn
bepalingen in acht neemt en ze houdt.
Terwijl het schrijven van de Wet in ons hart en het perfect kennen van de Torah altijd al JHWH’s
verlangen was voor ons, zijn deze dingen nu aan ons beloofd.

Het maakt niet uit of je tot het huis van Israël of het huis van Juda behoort of een heiden bent die
tot geloof is gekomen, we gaan allemaal op dezelfde manier hetzelfde Verbond aan met JHWH,
één Wet voor iedereen.
We zullen geen nieuwe verordeningen, nieuwe bepalingen, of een nieuwe wet krijgen … maar
dezelfde instructies die Ezechiël en Jeremia volgden en waarover zij schreven als onderdeel van
het Nieuwe Verbond. Het zijn dezelfde instructies die op Sinaï werden opgeschreven.
Het feit dat we elkaar nog steeds moeten onderwijzen in het Woord van God betekent dat het
Nieuwe Verbond, ook al is het begonnen, nog niet volledig van kracht is:
Jeremia 31:34
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te
zeggen: Ken de HEERE (JHWH), want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste
tot hun grootste toe, spreekt de HEERE (JHWH). Want Ik zal hun ongerechtigheid
vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
Dit moet nog gebeuren en is iets om naar uit te zien in het Nieuwe Verbond.
De Torah is nog niet volledig in ons hart geschreven. Het WORDT in ons hart geschreven door
het werk van de Geest. Heiliging is een proces - we zullen volledig geheiligd zijn bij de komst van
het Koninkrijk. Dit gebeurt bij de opstanding.
Volgens de Profeten lijkt dit te gebeuren bij de komst van Jesjoea aan het einde der dagen, wanneer
we uit de volken worden verzameld en onvergankelijk worden opgewekt. Voor meer informatie
hierover raden je aan om onze studiereeks te bekijken: “Leven na de dood”.
Jeremia 31:34b
…Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en naan hun zonde niet meer denken.
Dit is een ENORM groot stukje van de puzzel. Het Nieuwe Verbond is gebaseerd op het vergeven
zijn. Het werk van de Messias luidt de vervulling van het Nieuwe Verbond in door verzoening te
doen, resulterend in vergeving. Dit is in feite de hele boodschap van Romeinen 8, die begint met
"Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus (Jesjoea de Messias) zijn." En dan
gaat Paulus verder uitleggen hoe de Heilige Geest ons in staat stelt om de Torah te gehoorzamen.
Paulus geloofde dat het tijdperk van het Nieuwe Verbond werd ingeluid door het werk van de
Messias. Het zal tot voltooiing komen bij de komst van het Koninkrijk. Dus de profetieën worden
vervuld in de Messias, maar slechts gedeeltelijk tot aan de wederkomst. Technisch gezien is het
middel van onze redding nu al vervuld door Jesjoea, maar zijn we nog niet gered. Dat moet nog
komen. Het middel tot verlossing is al door Jesjoea tot stand gekomen, en Jesjoea zal bij Zijn
tweede komst eindelijk de beloften van het Nieuwe Verbond voltooien.

Hebreeën 9:28
Zo zal ook Christus (de Messias), Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te
dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten
tot zaligheid.
Dit is wat theologen 'reeds nu, maar nog niet' noemen. Dus nogmaals, het Nieuwe Verbond is
begonnen, maar is nog niet volledig in werking getreden.
In een andere proclamatie van het Goede Nieuws wordt de inzameling van het verstrooide Huis
van Israël aangekondigd:
Jeremia 31:10-12
Hoor het woord van de HEERE (JHWH), heidenvolken,
verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg:
Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen
…en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.
Want de HEERE (JHWH) heeft Jakob vrijgekocht,
…en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij.
Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion,
…zij zullen toestromen naar het goede van de HEERE (JHWH):
naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie,
…naar de lammeren en runderen.
Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof,
…zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.
En nogmaals,
Jeremia 32:37-39
Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn
grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen
naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal
hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen,
hun ten goede, en hun kinderen na hen.
En nogmaals,
Jeremia 23:3
Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen
Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen
vruchtbaar zijn en talrijk worden.
Het Goede Nieuws van het Nieuwe Testament is dat Christus het verlossingswerk heeft volbracht
zodat de mensen die zich bekeren en verlangen om de Wet van Mozes gehoorzamen, terug zullen
worden gebracht naar het Beloofde Land, de erfenis van het volk van God.

We zouden nu moeten begrijpen dat het Huis van Juda en het Huis van Israël zullen worden
herenigd in een Verbond met JHWH op basis van Deuteronomium 30. Men zou dan kunnen vragen
hoe de heidenen, die historisch gezien geen band hebben met het Huis van Juda en het Huis van
Israël, in dit geheel passen? Die vraag leidt ons naar Romeinen 11.
In het volgende deel van deze studie zullen we het onderwijs van Paulus gaan onderzoeken over
het geheimenis van het Evangelie, dat enkele interessante aspecten bevat van het Evangelie waar
je misschien nog niet eerder aan hebt gedacht.
Als je verder gaat met deel 4 van deze studie, zorg er dan voor dat de informatie van deel 1 en 2
nog vers in je geheugen zit.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website:
www.testeverything.net
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

