“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 4
Na het voltooien van deel 3 van deze serie, zouden we nu moeten inzien 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 zich dan kunnen afvragen hoe de heidenen, die geen enkele
historische band hebben met de Huis van Juda en het huis van Israël, in dit alles passen?
In deel 4 van deze reeks van studies zullen we het onderwijs van Paulus over het geheimenis van
het Evangelie onderzoeken, dat enkele interessante aspecten bevat van het Evangelie waarover je
misschien nog niet eerder hebt nagedacht.

Het evangelie als "Geheimenis"
We hebben vanuit de Wet en Profeten laten zien dat het Evangelie de boodschap is dat de
rechtvaardigheid van God is geopenbaard vanuit de hemel door de bekendmaking van Zijn
instructies die op de Sinaï zijn gegeven.
Paulus citeert Deuteronomium 30 om te laten zien dat de rechtvaardigheid van God in de geboden
wordt gevonden, want "De mens die de gerechtigheid naar de Wet doet, zal daardoor leven."
Romeinen 10:5 (NBG)
Want Mozes schrijft: De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven.
Het Evangelie wordt onder voorwaarden aan heel Israël aangeboden.
Als ze het Woord van God als waarheid aannemen en er dus consequent gehoorzaam aan zijn, dan
zullen ze al de zegeningen van God ontvangen.

Maar als ze weigeren om te gehoorzamen, wat hetzelfde is als het afwijzen van het Woord van
God, dan zullen ze vervloekt worden en uiteindelijk worden verstrooid onder de volken om de
afgoden van de heidenen te dienen.
In de Efezebrief verwijst Paulus naar het Evangelie als een geheimenis.
Efeze 3:4-5
Als u dit leest, kunt u mijn inzicht bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere
tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn
heilige apostelen en profeten door de Geest,
Een geheimenis is een waarheid van de Bijbel die in het verleden niet werd begrepen, maar met
het verlossingswerk van Christus (1e deel) voltooid, en met de daaropvolgende uitleg door de
volgelingen van de Messias, wordt deze "geheime" waarheid van de Bijbel begrepen.
Een geheimenis is dan NIET iets dat nog nooit eerder is geopenbaard.
Het is meer iets dat nog niet volledig werd BEGREPEN in het verleden.
Wat is dat geheimenis waarover Paulus het heeft? Laten we beginnen in Efeze 1:7-17:
Efeze 1:7-14
In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig
geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn
welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil
bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen
te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het
voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij
tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd
hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie
van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met
de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing
die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
Hier staat de samenvatting van wat Paulus het "geheimenis" noemt.
Hij noemt het "het geheimenis van Zijn wil".
Het geheimenis dat in de Torah (Wet) en de Profeten werd besproken en niet werd begrepen totdat
Christus kwam, is dat God "alles weer in Christus bijeen zou brengen."
Dit geheimenis werd inderdaad al besproken in de Torah en de Profeten.

De Torah beschrijft "de Profeet" die als Mozes is, gehoorzaamd moet worden als Mozes.
De Profeten beschrijven de regering van de Christus op zoveel verschillende manieren en op zoveel
verschillende plaatsen dat we hier niet voldoende ruimte hebben om ze allemaal te omschrijven.
Maar als je benieuwd bent hoe de Wet en de Profeten spreken over de Messias, bekijk dan onze
driedelige studie “De vierde en de zevende dag.”
Het geheimenis waarover Paulus spreekt betreft "de Profeet" die zou opstaan, aan wie Gods volk
gehoorzaam moest zijn in elk onderdeel van Zijn onderwijs.
En de Profeten spreken gedetailleerd over de Messias en het messiaanse tijdperk als een tijd van
rechtvaardigheid op aarde.
Paulus noemt dit "het geheimenis van Zijn wil " "het Woord van waarheid - het Evangelie van uw
redding"!
Dus, het geheimenis is het Evangelie. We zouden daarvan de volgende formule kunnen opstellen:
Geheimenis = Woord van waarheid = Evangelie = Christus die alle dingen bijeenbrengt.
De Messias, die "alle dingen bijeen moest brengen," is Degene die de profetische uitspraken zou
vervullen.
Dus "in Christus" moest zelfs de profetie uit Ezechiël 37, van de twee stukken hout die een zouden
worden, vervuld worden.
Het geheim dat "nu wordt geopenbaard " is dat Christus de twee huizen van Israël samen zou
brengen en ze tot "een volk" zou maken.
Dus Paulus gaat in op deze vervulling van de profetie over de twee stukken hout uit Ezechiël 37.
Efeze 2:11-13
Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen
genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand
gebeurt, dat u in die tijd (1) zonder Christus was, (2) vervreemd van het burgerschap van
Israël en (3) vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en
was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus (Messias Jesjoea), bent u, die
voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
En verder in hoofdstuk 3:

Efeze 3:4-6
Als u dit leest, kunt u mijn inzicht bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere
tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn
heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen (1) mede-erfgenamen
zijn en (2) tot hetzelfde lichaam behoren en (3) mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in
Christus (de Messias), door het Evangelie,
We gaan straks terug naar Efeze 2 en 3 en zijn openbaring van het evangelie als "geheimenis".
Maar we moeten eerst ontdekken wie deze "heidenen" zijn waarover Paulus het heeft.

Wie zijn de Heidenen?
Om te begrijpen wie deze "heidenen" zijn waarover (de apostel) Paulus het steeds heeft in zijn
brieven, moeten we eerst de geschriften van de profeet Hosea gaan bekijken. Hier is hoofdstuk 1,
voorzien van commentaar.
Lees deze profetie zorgvuldig door en let op aan wie ze is gericht:
Hosea 1:1
Het woord van de HEERE (JHWH) dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de
dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van
Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël.
Deze openbaring werd gegeven tijdens de dagen dat de beide huizen van Israël nog overeind
stonden. Het Noordelijke Koninkrijk, dat we kennen als "Israël", en het Zuidelijke Koninkrijk dat
we kennen als "Juda,” bestonden naast elkaar.
Hosea 1:2-5
Het begin van het spreken van de HEERE (JHWH) door Hosea. De HEERE (JHWH) zei
tegen Hosea: Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen,
want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de HEERE (JHWH) af.
Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; Zij werd zwanger en baarde hem een
zoon. Toen zei de HEERE (JHWH) tegen hem: Geef hem de naam Jizreël, want nog even
en Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden aan het huis van Jehu, en Ik zal het
koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat Ik de boog
van Israël zal breken in het dal van Jizreël.
De eerste zoon van Hosea moest een herinnering zijn aan het feit dat God een einde zou maken
aan het Noordelijke Koninkrijk van Israël.
Volgens andere, verwante, profetieën, zou Israël worden weggevoerd in ballingschap naar Assyrië
en verstrooid worden onder de volken van de aarde.

Hosea 1:6-7
Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij (JHWH) tegen hem:
Geef haar de naam Lo-Ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het
huis van Israël, want Ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal Ik Mij
ontfermen, en Ik zal hen verlossen door de HEERE (JHWH), hun God. Ik zal hen echter
niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters.
Hosea's dochter, Lo-Ruchama, werd zo genoemd als herinnering aan het feit dat Israël, het
Noordelijke Koninkrijk, geen ontferming of medelijden meer werd betoond door de Almachtige.
Hosea 1:8-9
Toen zij Lo-Ruchama (geen ontferming) niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger,
en zij baarde een zoon. En Hij (JHWH) zei: Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent
niet Mijn volk en Ík zal er voor u niet zijn.
Hosea's volgens zoon, genaamd Lo-Ammi, was een bevestiging van de scheiding van de Heer van
het Noordelijke Koninkrijk van Israël.
Het werd niet langer als Zijn volk gezien.
Het was ongehoorzaam geweest en had ervoor gekozen de afgoden van de heidenen te aanbidden.
Het werd verstrooid en verspreid onder de volken.
Op dit punt wordt het profetische beeld fascinerend.
Op dit punt maakt Paulus een verbinding met zijn brieven:
Hosea 1:10-11
Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld
kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet
Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: KINDEREN VAN DE LEVENDE GOD. Dan
zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich
één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.
Het Noordelijke Koninkrijk, dat niet langer "mijn volk " werd genoemd, zou een grote menigte van
volken worden, ontelbaar. Deze Israëlieten, de afstammelingen van het verstrooide huis van Israël,
zullen worden genoemd de "kinderen van de levende God." Op dat moment zullen de volken van
Juda en Israël weer één volk worden in het Land van de belofte.
Let goed op hoe Paulus de profetie van Hosea citeert en toepast op de Nieuwtestamentische
geschriften:

Romeinen 9:23-26
En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de
voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Hen
heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.
Zoals Hij ook in Hosea zegt:
Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk,
…. en de Niet-geliefde: Geliefde.
En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk,
…. daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.
In de uitleg die Paulus over het Evangelie geeft, merkt hij op dat God de Joden en de heidenen
roept.
En hij citeert Hosea als bewijs dat we hadden kunnen weten dat God de heidenen zou gaan roepen!
Maar hij citeert juist dat gedeelte dat we hierboven hebben behandeld, waarin de profeet Hosea
duidelijk spreekt over het noordelijke Huis van Israël, de verstrooide afstammelingen van het
Noordelijke Koninkrijk! Het zijn deze personen die hij “de kinderen van de levende God” noemt.
En dat is logisch.
Het Noordelijke Koninkrijk van Israël werd verstrooid onder de volken ("heidenen") en vermengde
zich met en trouwde binnen de volken.
Dus het klopt dat hij de afstammelingen van het Huis van Israël heidenen noemt!
Dus, het Evangelie, zoals dat wordt uitgelegd in de Efezebrief, is dat God Joden (de Joden van het
Zuidelijke Koninkrijk) en heidenen (het verstrooide Noordelijke Koninkrijk van Israël) tot één
volk zal maken in en door het werk van Christus.
Met dit werk wordt de profetie van de twee stukken hout uit Ezechiël 37 vervuld.
En alle andere profeten stemmen daarmee in.
De twee koninkrijken zullen weer worden samengebracht tot één, in de laatste dagen, door het
werk van Christus.
Wie zijn de Heidenen?
Doordat Paulus de term ‘heiden’ gebruikt als hij citeert uit de Profeten, verwijst deze term naar de
afstammelingen van het verstrooide huis van Israël samen met alle andere mensen uit de volken.
Deze heidenen, volgelingen van Christus, komen, door het werk van de Christus en het getuigenis
van de Schriften, in een verbondsrelatie met God door Christus. We willen hierbij heel duidelijk
benadrukken dat niet alle heidenen die de Messias aannemen, afstammelingen zijn van de verloren
stammen. Het was altijd de bedoeling dat het zaad van Abraham (Israël) alle naties zou zegenen.

Door de rebellie, de ballingschap en nu de verlossing van het Noordelijke Koninkrijk, brengen ze
nu echte heidenen met zich mee.
Dus de voortdurende verwijzing van Paulus naar "Joden en heidenen" in zijn brieven verwijst vaak
naar de profetische uitspraken over het Noordelijke en Zuidelijke Koninkrijk – de twee huizen van
Israël – die samen komen.
Maar hierin ligt een groter geheimenis dan slechts de twee koninkrijken, of de twee stukken hout
die één worden.
Er is nog steeds het geheimenis van hoe dat ook maar mogelijk is.
En op dit punt wordt het Evangelie erg interessant.

Het Geheimenis van Christus
Paulus spreekt tot de "heidenen" in Efeze 2:
Efeze 2:11-13
Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen
genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand
gebeurt, dat u in die tijd (1) zonder Christus was, (2) vervreemd van het burgerschap van
Israël en (3) vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en
was zonder God in de wereld. Maar nu, in (Messias) Christus Jezus, bent u, die voorheen
veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
Waarom worden deze heidenen "onbesnedenen" genoemd door de Joden, die zichzelf "de
Besnijdenis" noemen?
Laten we gaan kijken wat daarover in de Bijbel staat …
Eerst zegt Paulus op een andere plek,
Romeinen 2:25
Want de besnijdenis heeft wel nut als u de Wet houdt, maar als u een overtreder van de
Wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden.
Hier zegt hij dat besneden worden niets is als je niet ook gehoorzaam bent aan alle instructies van
de Bijbel.
Je "besneden zijn" wordt "tot onbesneden zijn" als je niet gehoorzaam bent aan de rest van de
Torah.
De profeet Jeremia zegt hetzelfde:

Jeremia 9:24-26
Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de
HEERE (JHWH) ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe,
want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE (JHWH).
Zie, er komen dagen, spreekt (JHWH) de HEERE, dat Ik elke besnedene en die de voorhuid
heeft, zal straffen, namelijk Egypte en Juda, Edom en de Ammonieten, Moab en allen die
kaalgeschoren zijn aan hun slapen, die in de woestijn wonen. Want alle heidenvolken zijn
onbesneden, maar heel het huis van Israël is onbesneden van hart.
Zij die hun vlees besnijden, maar de rest van de geboden van JHWH niet gehoorzamen, worden
door JHWH als NIET besneden beschouwd!
Mensen die de Torah (Wet) niet gehoorzamen, zijn ook niet besneden van hart.
Dus Paulus spreekt over de "heidenen" en merkt op dat de Joden hen "de onbesnedenen" noemen.
Waarom? Omdat, hoewel ze het verstrooide overblijfsel van het noordelijke huis van Israël zijn,
mogelijk zelfs besneden in het vlees, ze nog steeds opstandig blijven tegen de rest van de geboden
uit de Bijbel!
De heidenen worden terecht "onbesnedenen" genoemd omdat ze, ook al zijn ze misschien
lichamelijk besneden, nog steeds opstandig zijn tegen Jahweh.
Paulus beschrijft ze vervolgens als "vervreemd van het burgerschap van Israël."
De term wordt door de Freiberg Lexicon gedefinieerd als "vervreemden; alleen passief in het NT
een vreemdeling zijn voor, afgescheiden zijn van."
Waarvan waren deze heidenen ooit gescheiden?
Van het burgerschap van Israël, natuurlijk.
En hoe kan iemand vervreemd of afgezonderd raken van iets waarmee hij nooit verbonden is
geweest?
Dat Paulus deze woorden gebruikt impliceert nogmaals dat hij spreekt tegen een volk – de
heidenen - het verstrooide Noordelijke Koninkrijk - dat ooit verbonden was met het burgerschap
van Israël, en besneden was op grond van het Verbond, maar nu als vervreemden afgesneden zijn
van de beloften.
Paulus gebruikt een derde zinspeling om deze heidenen te identificeren.
Hij zegt "jullie die veraf waren zijn dichtbij gekomen".

Nogmaals, dat doet ons denken aan de profetische uitspraak over het verstrooide Noordelijke
Koninkrijk van Israël.
Ezechiël 11:15-17
Mensenkind, het zijn uw broeders, uw broeders, mannen met het recht van lossing voor u,
en heel het huis van Israël in zijn geheel, tegen wie de inwoners van Jeruzalem gezegd
hebben: Houd u ver van de HEERE (JHWH), ons is dit land als erfelijk bezit gegeven. 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 overalverspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven.
Dus zij die hoorden bij het gehele Huis van Israël, die ver weggedreven waren, zullen worden
verzameld in het land Israël.
Als we de Schriften, het Oude Testament, net zo goed begrijpen als Paulus, dan zouden we zijn
onderwijs net zo goed begrijpen als hij het begreep.
Paulus gaat in meer detail in op dit geheimenis, wat zijn evangelie is. Hij schrijft in hoofdstuk 3:
Efeze 3:4-6
Als u dit leest, kunt u mijn inzicht bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere
tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn
heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen (1) mede-erfgenamen
zijn en (2) tot hetzelfde lichaam behoren en (3) mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in
Christus, door het Evangelie.
Het "geheimenis van Christus" dat Paulus predikt, is dat het Evangelie dat voorziet in een manier
waarop de heidenen erfgenamen kunnen worden van het land dat God heeft beloofd aan Abraham.
Dit zijn leden van het lichaam - namelijk de natie Israël - en deelgenoten van de belofte die God
heeft gedaan aan Abraham.
Dus, de heidenen worden volwaardige burgers met dezelfde rechten als de mensen die al burgers
zijn van het gemenebest van Israël.
Maar wat is er zo geheimzinnig aan het feit dat het Huis van Israël (heidenen) wordt geënt op Israël
samen met het Huis van Juda?
Op dit punt bereiken we de climax van het geheimenis van het Evangelie.
Als de Wet van God wordt overtreden, dan wordt dat gezien als overspel tegen God.
We moeten Hem gehoorzamen, en Hem alleen.
Het Huis van Israël pleegde dergelijk overspel en ging niet terug naar God, haar echtgenoot:

Jeremia 3:20
Voorwaar, zoals een vrouw haar levensgezel ontrouw wordt,
zo bent u Mij ontrouw geworden, huis van Israël,
spreekt de HEERE (JHWH).
Ze werden afvallig door hun eigen gang te gaan en daardoor niet gehoorzaam te zijn aan Gods
Wegen:
Jeremia 3:21
Er wordt een geluid gehoord op de kale hoogten, een geween, smeekbeden door de
Israëlieten, want zij hebben hun weg krom gemaakt, zij hebben de HEERE (JHWH), hun
God, vergeten.
Jeremia 3:25
Wij liggen in onze schande en onze smaad overdekt ons, want tegen de HEERE (JHWH),
onze God, hebben wij gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd af tot op deze dag,
wij hebben niet geluisterd naar de stem van de HEERE (JHWH), onze God.
Ook al pleegden zowel het Huis van Juda als het Huis van Israël overspel, het Huis van Israël bleef
ontrouw en keerde niet terug toen ze werden weggestuurd.
God had geen andere keuze dan het Huis van Israël een scheidingsbrief te geven en ze werden
vervolgens verstrooid onder de volken van de wereld en werden heidenen.
Jeremia 3:8
Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar
weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze
zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven.
Omdat het Huis van Israël was gescheiden, moest Jahweh een belofte doen om het verbond met
het Huis van Israël te vernieuwen.
Jeremia 31:31-33
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). 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.
Op de Berg Sinaï, ging Israël een huwelijksverbond aan met God zelf.
God was een echtgenoot voor Israël.

Israël werd verdeeld in twee Koninkrijken, het noordelijke en het zuidelijke, het Huis van Israël
en het Huis van Juda.
Het Huis van Israël werd gescheiden en verstrooid over de wereld als heidenen.
Jeremia 31: 32
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).
Maar God zei dat Hij hen later weer bij Zich zou brengen, nadat ze veraf waren geweest (Efeze
2:11-13).
De aard van de oplossing voor een Nieuw Verbond is gebaseerd op het feit dat Gods Wet, die zij
hadden overtreden, op hun hart en in hun verstand wordt geschreven.
Trouwens, de reden waarom we het verbond “vernieuwd” noemen in plaats van nieuw, is omdat
het Huis van Israël ooit binnen het verbond was, maar aan hen is beloofd dat ze zullen worden
vernieuwd in dat verbond … en Jahweh zegt duidelijk dat het Huis van Israël, vers 33, zou worden
vernieuwd in het verbond. Hetzelfde geldt voor een nieuwe maan … de maan wordt elke maand
vernieuwd, maar is nog steeds dezelfde maan.
Toch is het nieuwe verbond ook nieuw in de zin dat een aantal dingen anders zullen zijn, en dat
hebben we in deel 1 van deze studie behandeld.
Maar in tegenstelling tot vroeger, toen hun vaderen het afwezen … zal het verbond met het Huis
van Israël deze keer blijven bestaan nadat ze weer zijn toegevoegd.
Dus bij de gehoorzaamheid aan Gods Wet gaat het erom dat we God nu willen gehoorzamen uit
liefde voor God (o.a. 1 Johannes 5:2-3).
Dat betekent dus: Nieuw verbond, maar dezelfde Wet en een betere belofte (Hebreeën 8).
Het Huis van Israël zal opnieuw Zijn volk zijn en God liefhebben met hun hele hart, ziel en
verstand door Gods geboden te houden, en dat is de liefde voor God
Jeremia 31:33
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.
Hier is waar het geheimenis heel interessant begint te worden.
Denk eraan dat het Huis van Israël was gescheiden:

Jeremia 3:8
Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar
weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze
zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven.
Het huis van Israël was gescheiden van het verbond en dat is precies waarom het huis van Israël
moet terugkeren naar het verbond.
Jeremia merkt echter een interessante vraag op, net voordat hij de echtscheiding van het Huis van
Israël aanhaalt.
Jeremia 3:1a
Als een man zijn vrouw wegstuurt,
zij bij hem weggaat
en de vrouw van een andere man wordt,
mag hij nog naar haar terugkeren?
Waarom stelde Jeremia deze vraag? Eén reden kan zijn dat het in de Torah verboden is om terug
te keren naar de vrouw van wie je gescheiden bent nadat zij een verbond met een ander is
aangegaan.
Deuteronomium 24:1-4
Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat
zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden
heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft (zoals JHWH deed in Jeremia 3:8), die in
haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, (zoals JHWH deed in Jeremia 3) en als zij
dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt, (zoals Israël
deed door zich aan andere goden te verbinden) en die laatste man ook een afkeer van haar
krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis
wegstuurt, of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft,
dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem
tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is; want dat is voor het aangezicht van de HEERE
(JHWH) een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de HEERE (JHWH),
uw God, u als erfelijk bezit geeft.
Dit zou zonde over het land brengen. Het zou verfoeilijk zijn.
Jeremia vermeldt hetzelfde in het navolgende vers:
Jeremia 3:1b
Zou dat land
….niet ten zeerste ontheiligd worden?
U echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden,
En dan naar Mij terugkeren? - spreekt de HEERE (JHWH).
JHWH lijkt middels de profeet Jeremia de vreemdheid van dit alles te openbaren.

Maar JHWH zei in de Profeten dat het huis van Israël weer als één zou worden hersteld en terug
zou worden gebracht in een verbond met JHWH, het verbond met hen te vernieuwen en de Wet
van God in hun hart en hun verstand te schrijven.
Paulus stelt duidelijk dat het geheimenis van het Evangelie is dat het huis van Israël (Efeze 3:4-6)
opnieuw burgers van Israël worden.
Paulus stelt duidelijk dat de heidenen, waaronder het huis van Israël, opnieuw worden geënt op de
edele olijfboom (Romeinen 11).
JHWH herhaalt het dilemma:
Jeremia 3:1
Als een man zijn vrouw wegstuurt, zij bij hem weggaat en de vrouw van een andere man
wordt, mag hij nog naar haar terugkeren? Zou dat land niet ten zeerste ontheiligd worden?
U echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden,
….en dan naar Mij terugkeren?
spreekt de HEERE (JHWH).
Hoe kan JHWH het huis van Israël hertrouwen zonder het land te vervuilen nadat Israël een
verbond heeft gesloten met andere goden?
Dat is het geheimenis van het Evangelie.
Hoe kan God hertrouwen met degene waarvan Hij was gescheiden zonder deze problemen te
veroorzaken? Het is een soort paradox
Hoewel de echtscheiding en het hertrouwen, die worden genoemd in Jeremia 3, gewoon
beeldspraak is met betrekking tot de verbondsstatus van het Huis van Israël, legt JHWH de
redelijke vraag neer hoe deze metafoor waar kan zijn en toch kan samengaan met de bestaande
instructies van JHWH aangaande het huwelijksverbond in Deuteronomium 24.
In de brief aan de Romeinen beschrijft Paulus het feit dat de heidenen (Huis van Israël) in hun
geloof terug worden geënt op de edele olijfboom, doordat ze redding ontvangen door de genade
van God middels het volbrachte werk van Christus aan het kruis.
Dit kunnen we lezen in Romeinen 11.
Niemand vraagt ooit waarom de Messias moest worden opgewekt.
Er wordt altijd benadrukt hoe belangrijk Zijn dood is als de bedekking voor al onze zonden, maar
waarom was het zo belangrijk dat de profetie verklaarde dat de Messias uit de dood zou worden
opgewekt?
Waarom is het zo belangrijk dat Hij leeft?

We hadden van onze zonden kunnen worden gered zonder dat Hij was opgewekt, dus welk doel
diende het?
Het antwoord is dat wij in de dood en de opstanding van de Messias, ook zijn gestorven en evenzo
zijn opgestaan. Zo is verzoening mogelijk.
2 Korinthe 5:14-21
Want de liefde van Christus (de Messias) dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als
Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven,
opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen
gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben
wij Christus (de Messias) naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer.
Daarom, als iemand in Christus (de Messias) is, is hij een nieuwe schepping: het oude
is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf
verzoend heeft door Jezus Christus (Jesjoea de Messias), en ons de bediening van
verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus (de Messias) de wereld
met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het
woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus (de
Messias), alsof God Zelf smeekt. Namens Christus (de Messias) smeken wij: laat u met
God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde
gemaakt; opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
Zo kan iedereen verzoend worden met JHWH, inclusief het huis van Israël:
Romeinen 11:24-25
Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur
in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn,
geënt worden op hun eigen olijfboom.
Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou
zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid
van de heidenen is binnengegaan.
Nu begrijp je het geheimenis van het evangelie, hoe de overspelige, gescheiden vrouw van God,
het Huis van Israël, kan hertrouwen met God zonder dat God, metaforisch gezien, Zijn eigen Wet
(Torah) en Zijn Woord overtreedt.
Nu kan heel Israël worden gered:
Romeinen 11:26 (WV)
En zo zal ten slotte heel Israël gered worden:
De zonde is weggenomen en zo is de vraag van Jahweh beantwoord:

Jeremia 3:1
Als een man zijn vrouw wegstuurt, zij bij hem weggaat en de vrouw van een andere man
wordt, mag hij nog naar haar terugkeren? Zou dat land niet ten zeerste ontheiligd worden?
U echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden,
….en dan naar Mij terugkeren?
spreekt de HEERE (JHWH).
Geheimenis opgelost!
Deuteronomium 24:4
…U mag geen zonde brengen over het land dat de HEERE (JHWH), uw God, u als erfelijk
bezit geeft.
En…
Jeremia 3:1
Als een man zijn vrouw wegstuurt,
zij bij hem weggaat
En de vrouw van een andere man wordt,
mag hij nog naar haar terugkeren?
Zou dat land
….niet ten zeerste ontheiligd worden?
U echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden,
En dan naar Mij terugkeren? - spreekt de HEERE (JHWH).
En toch wordt zonde uit de vergelijking verwijderd, zoals Paulus vervolgt, terwijl hij de Schrift
citeert ...
Romeinen 11:26-27 (WV)
En zo zal ten slotte heel Israël gered worden, volgens de woorden van de Schrift:
Uit Sion zal de redder komen
…. en Hij zal de goddeloosheid uit Jakob verwijderen.
Dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten,
….wanneer Ik hun zonden heb weggenomen.
Veel christelijke theologen en denkers hebben door de eeuwen heen de fout gemaakt om te denken
dat de "kerk" -in Christus- andere beloften heeft dan die werden gedaan aan het volk Israël. Bekijk
onze studie “De fout van de bedelingenleer” als je daar meer over wilt weten.
Ze hebben gemist waar het om ging …en dat is verdrietig omdat het geheimenis van het Evangelie
voor hen nog steeds een geheimenis is.
Ze begrijpen niet dat het gaat over het gescheiden Huis van Israël dat terugkeert in het verbond
samen met het Huis van Juda (Jeremia 31) en hoe de rest van de naties ook tot geloof kunnen
komen en burgers kunnen worden van het gemenebest van Israël (Efeze 2).

Maar als we de uitspraken van Paulus opnieuw bestuderen en zien waar zijn uitspraken vandaan
komen, namelijk uit de Torah en de Profeten, dan kunnen we onderscheiden dat de beloften in
Christus zijn vervuld in lijn met de vervulling van de profetieën, die het bijeenroepen van de
verloren schapen en het verstrooide Huis van Israël, terug in de kudde en terug naar het Land,
beschrijven.
Zoals Jesjoea Zijn discipelen de opdracht gaf:
Mattheüs 10:6-7
Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat,
predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
En omdat Jesjoea de Verlosser was, zei Hij:
Mattheüs 15:24
Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis
van Israël.
Johannes 10:16
Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik
binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
Dat is het geheimenis van het evangelie van Christus, daarmee wordt opgelost "hoe" Hij het zou
bewerken.
Wij zijn Israël. Wij zijn geënt op Israël, of we nu vreemdeling zijn of als zodanig geboren, Jood
of Griek, er is geen verschil in Zijn ogen. Bekijk de studie “Wie was de groep van allerlei
herkomst?” als je daar mee over wilt weten.
We moeten allemaal gehoorzaam zijn aan Zijn wegen.
En dat is allemaal goed nieuws.
Dat is het Evangelie van Christus, het is het Evangelie van het Koninkrijk, het is het geheimenis
van het Evangelie
En hoe verhoudt de Wet van God zich tot het Evangelie?
Het is het gehoorzamen zijn aan de Wet van God, dat voortvloeit uit of het resultaat is van het
Evangelie. De Wet van God moet in ons hart en verstand worden geschreven, zodat we het kunnen
doen.
Dat is wat de Geest van God zal doen in het Nieuwe Verbond, ons het verlangen geven dat we Zijn
Torah, Zijn Wet, willen gehoorzamen.

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.
Ten slotte, onze Messias zei dat Hij kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël, en er
is een belangrijke reden waarom Hij dat als één van Zijn belangrijkste profetische doelen aangaf.
Velen hebben er nooit bij stilgestaan wat dat betekende en waarom Hij dat zei. Het is door de dood
en de opstanding van onze Messias dat de oplossing voor het huis van Israël en het huis van Juda
zich aandiende. Het is door Zijn dood en opstanding dat het "geheimenis van het Evangelie" nu
wordt begrepen in de Messias Jesjoea.
In deel 5, het laatste deel van deze serie, zullen we onderzoeken hoe bekering een cruciaal element
is van het Evangelie. We zullen gedetailleerd beschrijven hoe Petrus en Johannes benadrukten dat
een juiste relatie met God blijkt uit gehoorzaamheid aan de geboden van de Wet van God, de
Torah.
Dit is ook het eeuwige Evangelie. Het Evangelie dat Mozes en alle Profeten, het Evangelie dat
onze Messias Jesjoea predikte, en hetzelfde Evangelie dat Paulus en de rest van de volgelingen
van onze Messias onderwezen, stellen dat het verlossingswerk van de Messias heeft gezorgd voor
eeuwige vergeving en vergeving voor zonden voor allen die zich van die zonde zullen bekeren
(berouw hebben) en een verlangen hebben om in de rechtvaardige geboden van JHWH te
wandelen. Dat en nog veel gaan we behandelen in het volgende deel van deze reeks studies.

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)

