“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 er nieuw in het Nieuwe Verbond?
We worden er vaak vriendelijk aan herinnerd dat we nu in het Nieuwe Verbond zijn. Volgens veel
mensen is dat bewijs dat er een nieuwe wet is, en daarmee is de zaak gesloten.
Omdat er geen enkel nieuw gebod staat in wat we het Nieuwe Testament noemen, dat niet in het Oude
Testament kan worden gevonden, is de veronderstelling dat er een ´nieuwe wet` zou zijn, waarin alleen
maar ´oude geboden´ staan, niet erg aannemelijk.
Dat niet alleen, maar de keren dat de profeten over het Nieuwe Verbond schreven, hebben ze niet
gezegd dat daar een nieuwe wet bij zou horen, maar in feite dezelfde Wet die Mozes had geschreven, en
die in het Hebreeuws Torah wordt genoemd.
De profeten onderwezen in feite:
“Nieuw Verbond, zelfde Wet.”
Dus, we hebben een keus. Geloven we wat de Bijbelse profeten schreven, of wat de hedendaagse
doctrine onderwijst?
Voordat we dat onderwerp gaan onderzoeken en op de details ingaan, is het goed om eerst een definitie
vast te stellen van het woord “verbond”.
Wat is een verbond?
Terwijl het Hebreeuwse woord ´berit´ `verbond` betekent, is het goed om kennis te nemen van de
taalkundige Hebreeuwse achtergrond van het woord om de volledige betekenis te begrijpen.
Berit komt van het stamwoord “bar” wat graan betekent.
Graan werd aan het vee gevoerd om ze vet te mesten zodat ze gereed waren voor de slacht.
Twee andere Hebreeuwse woorden die verband houden met ´berit´ en die ook van de wortel “bar”
komen, kunnen ons helpen om de betekenis van `berit` te begrijpen.

Het woord “berie” betekent vet en “baroet” betekent vlees.
Zie je de overeenkomsten tussen “bar”, “berie” en “baroet”, ze hebben allemaal te maken met het
slachten van vee.
Het woord “berit” is letterlijk het dier dat wordt geslacht voor de verbondsceremonie.
De zinsnede "een verbond maken" staat dertien keer in de Bijbel.
In de Hebreeuwse tekst staat daar het zinsdeel "karat beriyt".
Het woord “karat” betekent letterlijk "snijden".
Als er een verbond wordt gemaakt, dan wordt een gemest dier in stukken gesneden en op de grond
uitgelegd. Elke partij van het verbond gaat vervolgens tussen de stukken door, waarmee wordt
aangegeven dat als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, de andere partij het recht heeft om
te doen zoals met de dieren is gedaan (zie Genesis 15:10 en Jeremia 34:18-20).
Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie “Het Drempelverbond.”
In het kort is een verbond een overeenkomst tussen twee partijen. Dit kan gewoon een belofte zijn of een
eed van één of meer van de partijen. Er kunnen consequenties en beloningen worden gebaseerd op die
beloften.
Een aantal van de Grote Verbonden in de Bijbel
Verbond door Adam (Genesis 2-3)
Dit is het eerste verbond dat JHWH heeft gesloten met de mens. Adam moest de voorwaarden van het
verbond gehoorzamen om niet te lijden onder de gevolgen van het overtreden van dat verbond. We lezen
daarover in de eerste hoofdstukken van Genesis waar God een aantal voorwaardelijke beloften doet aan
Adam.
In Genesis wordt het niet expliciet als verbond vermeldt, maar alle voorwaarden van een verbond
worden wel genoemd.
Hosea noemt het later wel een verbond:
Hosea 6:7
Zíj hebben echter als Adam het verbond overtreden.
Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover Mij.
Het hart van dit verbond is het gebod van God dat Adam niet mocht eten van “de boom van kennis van
goed en kwaad” (Genesis 2:16–17). Aan dat gebod zijn zowel Gods beloften als de straf voor het
overtreden ervan verbonden.
God belooft Adam leven en zegen, maar die belofte is afhankelijk van Adams gehoorzaamheid aan het
gebod van God dat hij niet mag eten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad (Genesis

2:16–17) De straf voor Adams overtreding zou lichamelijke en geestelijke dood zijn evenals een
vervloeking van de aarde zodat Adam harder zou moeten werken om gewassen te verbouwen. Een van
de gevolgen van Adams zonde was dat hij al zijn dagen zou moeten zwoegen, tot zijn dood (Genesis
4:17–19).
Paulus noemt dit de wet van zonde en dood (zie de Paulinische Paradox Serie als je daar meer over wilt
weten).
De wettelijke consequentie van het overtreden van Torah is de dood.
Door zijn zonde verbrak Adam dit verbond met God waardoor de mensheid in een vervallen staat kwam,
maar God zou al gauw een tweede verbond van verlossing maken met Adam en Eva (Genesis 3:14–24).
Dit verbond wordt in Genesis niet expliciet een verbond genoemd, maar het is een duidelijke belofte die
God doet aan de mensheid.
Het is de eerste belofte van verlossing en de eerste belofte van de komst van de Messias (Genesis 3:15).
Hier, in het derde hoofdstuk van dit bijzondere boek, geeft JHWH ons al de hoop op een Verlosser.
Onze Schepper belooft dat het zaad van de slang de hiel van het zaad van Eva zal vernietigen en dat het
zaad van Eva de kop van het zaad van de slang zal vermorzelen; hiermee wordt voorzegt dat de
Tegenstander de Messias zou verwonden aan het kruis, maar dat de Messias over de tegenstander zou
triomferen aan datzelfde kruis.
Verbond door Noach (Genesis 9)
Genesis 9:11
Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden
uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.
Dit verbond is uniek omdat het een belofte is aan de wereld, en er zijn geen voorwaarden aan verbonden.
JHWH noemt alleen dat de Aarde nooit weer zal worden vernietigd door water. Als de Aarde opnieuw
zal worden vernietigd, voordat hij nieuw wordt gemaakt, zal Hij Zijn vuur gebruiken om de Hemel en de
Aarde te doen vergaan.
2 Petrus 3:10 (NBV)
De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun
vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop
gedaan is komt aan het licht
Verbond door Abraham (Genesis 15)
Abraham ontvangt verscheidene verbondsbeloften:




De belofte van land
De belofte van nakomelingen
En de belofte van zegen en verlossing

Het teken van dit verbond is, voor altijd, de besnijdenis:
Genesis 17:7,11
(7) Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot
een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.
(11) U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond
tussen Mij en u.
Onze Messias zei dat degenen die kinderen van Abraham zijn (deel van Zijn verbond), de werken van
Abraham zullen doen.
Johannes 8:39
Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jesjoea (Jezus) zei tegen hen: Als
u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen.
Onder de werken van Abraham verstaan we niet alleen de besnijdenis, maar in feite, de hele Torah.
Genesis 26:5
Omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn
verordeningen en Mijn wetten (in het Hebreeuws staat daar Torah) in acht genomen heeft.
Ook al werd de Torah gegeven op de Sinaï, ze werd toen gegeven zodat ze kon worden opgeschreven.
Vóór Mozes werd de Torah mondeling doorgegeven. Blijkbaar was het mondelinge systeem geen
duurzame oplossing, en diende het de mensheid beter als ze werd opgeschreven.
Het gaat erom dat Gods Woord, waar de Torah bij hoort, vanaf het begin af aan onveranderlijk is.
Hierdoor wisten Kain en Abel bijvoorbeeld wanneer en wat ze moesten offeren.
Genesis 4:3-5
En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan JHWH
(de HEERE) een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn
kleinvee en van hun vet. JHWH (de HEERE) nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar Kaïn
en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd
zakken.
Een ander voorbeeld daarvan is dat Noach het onderscheid kende tussen welke dieren rein en onrein
waren:
Genesis 7:2
U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar
van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje;
Ook al staat de instructie over reine en onreine dieren voor het eerst in de Torah, blijkbaar was die
instructie daarvoor al bekend, net zoals de andere geboden van God.

Verbond door Mozes (Exodus 14:1-8)
Het teken van dit verbond is, voor eeuwig, de Sjabbat:
Exodus 31:16
Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties
door, als een eeuwig verbond.
Opnieuw betekent dit niet dat de Sjabbat iets nieuws is. Vanaf het begin geldt het gebod van JHWH om
de Sjabbat te heiligen, omdat JHWH Zelf op de 7e dag rustte.
Door het geloof ging Israël dit verbond binnen. Ze verklaarden hun loyaliteit aan het verbond met onze
Schepper al vóór de berg Sinaï.
Exodus 19:8
Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat JHWH (de HEERE) gesproken
heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan JHWH (de
HEERE).
Zoals Habakuk zei:
Habakuk 2:4
Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven
(Zie ook Romeinen 1:17; Galaten 3:11; Hebreeën 10:38)
Je ging dit verbond binnen op basis van geloof en toen de woorden op de Sinaï werden ontvangen,
moest Israël volgens dat geloof gaan leven.
De Torah, die op de Sinaï werd gegeven, was niet bedoeld om ons te rechtvaardigen voor God, maar om
ons te leren hoe we uit geloof tot geloof moeten wandelen.
Dus, de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard door ons, als wij naar Zijn verbond leven.
Romeinen 1:17
Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven
is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Maar, het Huis van Israël, dat is een onderdeel van Israël, verbrak het verbond met JHWH en kwam niet
terug.
Vervolgens scheidde God van hen.
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.
Maar, in hetzelfde hoofdstuk nog, verklaart JHWH dat het Huis van Israël ooit zal worden verenigd met
het Huis van Juda, wanneer beiden zullen worden hersteld in het verbond.

Dit is de eerste keer dat er melding wordt gemaakt van het Nieuwe Verbond.
Jeremia 3:18
In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit
het land in het noorden naar het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven.
De belofte van het Nieuwe Verbond verschijnt vervolgens in de taal van de profeten die daarna komen.
Jeremia 31:31-33 is het meeste geciteerde gedeelte waarin het Nieuwe Verbond wordt uitgewerkt.
Daarin staat:







Israël verbrak het verbond
JHWH was hun man, maar is dat niet meer (zie ook Jeremia 3:8)
JHWH vernieuwt het verbond met het Huis van Israël en het Huis van Juda door Zijn Torah
opnieuw in hun hart te leggen.
We zullen JHWH kennen.
We zullen elkaar het Woord niet langer hoeven te onderwijzen.
De zonden van Israël zullen worden vergeven.

Jeremia 31:31-34
Zie, er komen dagen, spreekt JHWH (de HEERE), 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 JHWH (de HEERE). Voorzeker,
dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt JHWH (de
HEERE): Ik zal Mijn Wet (TORAH) 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 JHWH (de
HEERE), want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt
JHWH (de HEERE). Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer
denken.
Ook al zijn we in het Nieuwe Verbond, toch zijn al deze beloften nog niet vervuld. We onderwijzen
elkaar bijvoorbeeld nog steeds in Gods Woord. Dit zal worden vervuld bij de wederkomst van onze
Messias in de opstanding.
Het belangrijkste om te zien is dat het Nieuwe Verbond wordt gedefinieerd als de Torah in onze harten.
Dat betekent dat we het verlangen zullen hebben om de Torah te doen. Er zijn mensen die onderwijzen
dat het Nieuwe Verbond ons een nieuwe wet gaf, maar de profeten zeggen het tegenovergestelde.
Ezechiël 11:19-20
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.

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.
Onze Messias bracht ons in het Nieuwe Verbond en begon het proces van het verenigen van het Huis
van Juda met het Huis van Israël.
Lucas 22:20
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze
drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
(Zie ook 1 Corinthiërs 11:25)
Onze Messias onderwees de Torah en bracht die in praktijk als voorbeeld voor ons. Zijn dood aan het
kruis toonde ons de liefde van onze Schepper, waardoor wij Hem terug lief willen hebben door Zijn
Torah te gehoorzamen.
1 Johannes 5:1-3
Ieder die gelooft dat Jesjoea (Jezus) de Messias (Christus) is, is uit God geboren; en ieder die
Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten
wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden
bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden
zijn geen zware last.
In Hebreeën 8 worden de omstandigheden besproken die het Nieuwe Verbond zullen bewerken en het is
een populair hoofdstuk.
Hebreeën 8:1-13
De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij,
Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij
is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een
mens. Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was
het noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren. Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet
eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters
doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing
van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u
alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Nu heeft Hij echter een
zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar
is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk
geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht.
Want hen berispend zegt Hij tegen hen:
“Zie, de dagen komen, spreekt de Heere,
dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten,
niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb,
op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden.

Want zij bleven niet in Mijn verbond
en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal
na die dagen, zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven
en Ik zal die in hun hart schrijven.
Ik zal hun tot een God zijn,
en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste
en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere.
Want zij allen zullen Mij kennen,
van klein tot groot onder hen.
Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn
en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.”
Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard.
En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.
Laten we Hebreeën 8 regel voor regel bij langs gaan.
Hebreeën 8:1-2
De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij,
Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij
is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een
mens.
De schrijver van Hebreeën geeft een samenvatting van de belangrijkste punten uit het voorafgaande
hoofdstuk. In hoofdstuk 7 wordt uitgewerkt dat onze Messias Zijn rechtmatige plaats als Hogepriester in
de orde van Melchizedek (Hebreeën 7:15-16;20-22) heeft ingenomen. Er wordt ook uitgelegd hoe de
Wet aan Hem, als nieuwe middelaar, werd overgedragen. (Let op dat er in Hebreeën 7:12 niet wordt
gezegd dat de Wet is veranderd zoals de Nederlandse vertaling suggereert).
Hebreeën 7:12
Als het priesterschap verandert (metatíthemi), vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een
verandering (metáthesis) van de Wet plaats.
Het woord voor “verandering” zoals in “verandering van priesterschap” en ook “verandering van de
Wet” betekent in het Grieks “overdragen”.
Het betekent gewoon dat, omdat het priesterschap werd overgedragen aan de orde van Melchizedek door
onze Messias, de Wet ook moest worden overgedragen in Zijn beheer.
Je kunt dit zelf uitzoeken. De eerste, belangrijkste, definitie van Strongs geeft letterlijk “overdragen: van
de ene plaats naar de andere” Dus er is niets veranderd. Dus dezelfde Wet, ander beheer.
De orde van Melchizedek is het priesterschap dat van kracht is in de hemel. Voordat het Levitische
priesterschap kwam deed het ook dienst op aarde (Genesis 14).

We lezen ook dat onze Messias dienst doet in de Hemelse Tabernakel, niet in de Aardse tabernakel die
door mensen is gebouwd.
We gaan verder met de verzen 3 en 4.
Hebreeën 8:3-4
Want elke hogepriester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het
noodzakelijk dat ook Deze iets had om te offeren. Want als Hij op aarde zou zijn, zou Hij niet
eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de Wet gaven offeren.
Volgens vers 4 kon onze Messias geen priester zijn op Aarde, omdat de Aardse priesters offerden
volgens de Wet van God. Die dus nog steeds bestaat.
De priesters op Aarde dienen slechts in een schaduw van de ware tabernakel in de hemelen.
Hebreeën 8:5
Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig
een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop
toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is.
Omdat onze Messias onze nieuwe Hogepriester is in de hemelen, bemiddelt hij het Nieuwe Verbond
door dat priesterschap, een verbond dat is gebaseerd op betere beloften.
Let alsjeblieft op, want het is erg belangrijk, dat het verschil tussen het Nieuwe Verbond en het vorige
verbond de betere beloften van JHWH zijn, niet een betere wet.
De Wet is al perfect.
Psalm 19:8
De Wet (Torah in Hebreeuws) van JHWH (de HEERE) is volmaakt.
Als je iets toevoegt of afdoet van iets dat perfect is, dan wordt het minder dan perfect. Daarom mocht er
niets worden toegevoegd aan of afgedaan van Torah:
Deuteronomium 4:2
U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de
geboden van JHWH (de HEERE), uw God, die ik u gebied, in acht neemt.
Dus, het Nieuwe Verbond is gebaseerd op betere beloften, niet op een nieuwe of betere wet.
We hebben die betere beloften al eerder in deze studie opgesomd:





JHWH vernieuwd het verbond met het Huis van Israël en het Huis van Juda door Zijn Torah
opnieuw in hen te leggen.
We zullen allemaal JHWH kennen.
We zullen niet langer het Woord aan elkaar hoeven te leren.
De zonden van Israël zullen worden vergeven.

Hebreeën 8:6
Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn
gezocht.
Er zijn mensen die op basis van dit vers zeggen: zie je wel, er wat iets mis met het verbond, namelijk de
Torah. Daarom heeft het Nieuwe Verbond een nieuwe wet nodig.
Daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat de profeten zeiden dat het Nieuwe Verbond dezelfde Wet,
de Torah, zal bevatten. We lezen wél dat er betere beloften bij horen.
Het volgende vers laat heel duidelijk zien wat het probleem was. Niet de Wet, want:
Hebreeën 8:8
Want hen berispend zegt Hij tegen hen:
Het probleem lag bij Israël, daarom moesten zij worden vernieuwd in het verbond, door het Nieuwe
Verbond.
De fout lag bij hen, niet bij de Torah.
Vervolgens herhaalt Hij de beloften van het Nieuwe Verbond…
Hebreeën 8:8-12
“Zie, de dagen komen, spreekt de Heere,
dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda
een Nieuw Verbond zal sluiten,
niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb,
op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden.
Want zij bleven niet in Mijn verbond
en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal
na die dagen, zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven
en Ik zal die in hun hart schrijven.
Ik zal hun tot een God zijn,
en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste
en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere.
Want zij allen zullen Mij kennen,
van klein tot groot onder hen.
Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn
en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.”
In vers 9, lezen we dat het Nieuwe Verbond anders zal zijn dan het verbond dat met hun vaderen is
gesloten.
Dus, wat is er anders aan dit verbond?

Het verschil is dat Gods volk het Nieuwe Verbond niet zal willen verbreken. Ze zullen de Torah willen
gehoorzamen omdat die op hun harten zal zijn geschreven.
Vervolgens staat er:
Hebreeën 8:10
Want zij bleven niet in Mijn verbond
en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal
na die dagen, zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven
en Ik zal die in hun hart schrijven.
Ik zal hun tot een God zijn,
en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Het probleem is, dat het verbond niet werd nageleefd, maar nu zal dat wel gebeuren, omdat de Torah zal
worden geschreven op onze harten door de Geest, WAARDOOR wij de Torah zullen volgen. Nogmaals,
in Ezechiël 36 staat precies hetzelfde.
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.
Dus, wat is er “nieuw” aan het Nieuwe Verbond?
Het Huis van Juda is nooit buiten het verbond met JHWH gekomen. Het Huis van Juda is niet met hun
hele hart teruggekomen, maar ze waren niet gescheiden zoals het Huis van Israël.
Jeremia 3:6-10
In de dagen van koning Josia zei JHWH (de HEERE) tegen mij: Hebt u gezien wat het afvallige
Israël gedaan heeft? Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom, en bedreef daar
hoererij. Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had: Keer terug naar Mij, maar zij keerde niet
terug. Dat zag haar trouweloze zuster Juda. 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. Zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd, want zij
pleegde overspel met steen en met hout. Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda zich
niet tot Mij bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn, spreekt JHWH (de HEERE).
Dus, het Nieuwe Verbond is niet nieuw voor het Huis van Juda. Het Huis van Juda kennen we vandaag
de dag als Joden, wat is afgeleid van de afkorting van de twee stammen die samen het Huis van Ju-da
vormen.
Het probleem dat Ju-da heeft, is dat ze niet met hun hele hart terugkwamen. Het Nieuwe Verbond zal
ook dat oplossen, zoals we straks zullen aantonen. Het Huis van Israël aan de andere hand, was volledig
gescheiden, zij kwamen buiten het verbond te staan, en daarom moeten zij terugkomen in het verbond
met JHWH. Zij moeten worden vernieuwd in het verbond met JHWH.

Het Huis van Israël bestond uit 10 stammen die werden opgenomen in Assyrië en ze verloren hun
identiteit, waarmee ze Heidenen werden.
Er zijn ook heidenen zoals Ruth, die geen afstamming hadden van het Huis van Israël of van het Huis
van Juda… zij werden echter geënt. Wil je meer weten over dat onderwerp, bekijk dan onze studie
“Geënt.” Voor deze soort heidenen, zoals de meesten van ons, is het verbond helemaal nieuw, omdat de
mensen in deze groep nog niet tot het verbond met JHWH hebben behoord, zoals het Huis van Juda en
het Huis van Israël.
Volgens Jeremia 31:33, moet het Huis van Israël worden vernieuwd in het verbond dat het Huis van
Juda nooit heeft verlaten (Jeremia 3:6-10).
Jeremia 31:33
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt
JHWH (de HEERE): Ik zal Mijn Wet (TORAH) in hun binnenste geven en zal die in hun
hart schrijven.
Het huis van Israël wordt hersteld in het verbond, waarbij hoort dat de Torah op het Hart wordt
geschreven, waarmee ook het probleem dat Juda binnen het verbond had, wordt opgelost:
Jeremia 3:10
Zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda zich niet tot Mij bekeerd met heel haar hart,
maar slechts in schijn, spreekt JHWH (de HEERE).
Wil je meer weten over het Huis van Israël en het Huis van Juda die worden hernieuwd en verenigd in
het Nieuwe Verbond, bekijk dan onze studies “De Verloren Schapen” en “Wat is het Evangelie.”
Het verschil met dit verbond, in tegenstelling tot het verbond dat was gegeven aan de voorvaderen van
Israël, is dat er een belofte is dat we de Torah zullen willen houden als Hij ons een harttransplantatie
geeft (Jeremia 31:33; Ezechiël 36:26-27). En daarmee komen we bij het laatste vers van Hebreeën 8.
Hebreeën 8:13
Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard.
En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.
Het vorige verbond was geschreven op harten van steen, en Zijn hele volk moet terugkomen in het
verbond, al dan niet vernieuwd, of zoals de heidenen die in een nieuw verbond met JHWH worden
gebracht.
Op deze manier brengt het Nieuwe Verbond Zijn volk terug in het verbond met Hem door hen te
vernieuwen zodat ze van God zullen houden en Zijn Torah zullen volgen.
Het is een nieuw verbond voor de heidenen die geënt zijn (Romeinen 10) omdat de Torah nieuw is voor
hen … een vernieuwd verbond voor het Huis van Israël en een verandering van hart voor iedereen, dus
ook voor het Huis van Juda.
Het is een nieuw verbond, maar dezelfde Torah.

Het hart van steen wil Zijn Torah niet en overtreedt Zijn verbond.
Het hart van vlees, in het Nieuwe Verbond, houdt van Hem en van Zijn Torah.
Welk hart heb jij?
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
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