“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 2
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 zij 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, en dat is hetzelfde als het Woord van God afwijzen, en dus
Jesjoea afwijzen, dan zullen ze vervloekt worden en uiteindelijk worden verstrooid onder de volken om
de afgoden van de heidenen te dienen.
In het boek Efeziërs, noemt Paulus het evangelie een geheimenis.
Efeziërs 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
volbrachte verlossingswerk van Christus (deel 1), en met de daaropvolgende uitleg door de volgelingen
van Christus, 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 Efeziërs 1:1-17:
Efeziërs 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 werd niet begrepen totdat Christus
kwam, namelijk 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" zoals Mozes, die gehoorzaam zou zijn zoals 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 tweedelige
studie “De 4e en 7e 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.
(Trouwens – de Messias hield de Torah van Mozes in stand – net zoals Mozes)
En de Profeten spreken gedetailleerd over de Christus 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 Christus, 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 houten uit Ezechiël 37.
Efeziërs 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.
En verder in hoofdstuk 3:
Efeziërs 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
We gaan straks terug naar Efeziërs 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 1:1-10
Het woord van (JHWH) de HEERE 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.
(JHWH) de HEERE 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 (JHWH) de HEERE af.
Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm;
Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei (JHWH) de HEERE 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 (JHWH) de HEERE, 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 geeft van het evangelie, 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! Hij heeft het over hen als "Heidenen."
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 Efeziërs, 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.

Heidenen?
Doordat Paulus de term Heiden gebruikt als hij citeert uit de profeten, verwijst de term naar de
afstammelingen van het verstrooide huis van Israël samen met alle andere mensen van de volken, die,
door het werk van de Christus en het getuigenis van de Schriften, en de volgelingen van Christus, in een
verbondsrelatie komen met God door Christus.
Dus de voortdurende verwijzing van Paulus naar "Joden en Heidenen" in zijn brieven verwijst 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 houten die één
worden.
Het gaat om het geheimenis van hoe dat mogelijk is.
In werkelijkheid had Jahweh een heel groot probleem dat Hij moest oplossen om in staat te zijn het Huis
van Israël terug te halen.
En op dit punt wordt het evangelie erg interessant.

Het Geheimenis van Christus
Paulus spreekt het volgende tot de "Heidenen":
Efeziërs 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 (JHWH) de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de
aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt (JHWH) de HEERE.
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 zij het verstrooide overblijfsel zijn van het noordelijke huis van Israël zijn ze
(mogelijk) besneden van vlees, maar ze blijven opstandig 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 de Almachtige.
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 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 is vervreemd, en daardoor afgesneden is 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 (JHWH) de HEERE, ons is dit land als erfelijk bezit gegeven.
Zeg daarom: Zo zegt de Heere (JHWH) HEERE: 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 (JHWH) HEERE: 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.
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 zouden begrijpen als Paulus, dan zouden we
begrijpen wat hij onderwees, net zoals hij het begreep.

Paulus gaat in meer detail in op dit geheimenis, wat zijn evangelie is. Hij schrijft in hoofdstuk 3:
Efeziërs 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 door Paulus wordt gepredikt, is dat het evangelie voorziet in een
manier waarop de Heidenen erfgenamen kunnen worden van het land dat God heeft beloofd aan
Abraham, leden van het lichaam – namelijk het volk 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.
Als we andere geboden en onderwijzingen gehoorzamen, die in strijd zijn met Zijn Woord, dan is dat in
Gods ogen hetzelfde als het dienen van andere goden.
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 (JHWH) de HEERE.
Het werd afvallig door hun eigen gang te gaan en daardoor niet gehoorzaam te zijn aan Gods Wegen:
Jeremia 3:21, 25
Er wordt een geluid gehoord op de kale hoogten, een geween, smeekbeden door de Israëlieten,
want zij hebben hun weg krom gemaakt, zij hebben (JHWH) de HEERE, hun God, vergeten.
Wij liggen in onze schande en onze smaad overdekt ons, want tegen (JHWH) de HEERE, 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 (JHWH) de HEERE, 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 (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 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.
Vers 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 (JHWH) de HEERE.
Maar God zei dat Hij hen later dichtbij zich zou brengen, nadat ze veraf waren geweest (Efeziërs 2:1113).
De aard van de oplossing voor een Nieuw Verbond is gebaseerd op het feit dat Gods Wet, die zij hadden
overtreden, op het hart en in het 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.
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 als 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).
Nieuw verbond, maar zelfde Wet.
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
(JHWH) de HEERE: 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.
Maar we hebben een probleem.
Paulus zegt duidelijk dat het geheimenis van het evangelie is dat de mensen uit het Huis van Israël
(Efeziërs 3:4-6) opnieuw burgers van Israël worden.
Paulus zegt duidelijk dat de Heidenen, waaronder het Huis van Israël, opnieuw worden geënt op de
edele olijfboom (Romeinen 11).
Het Huis van Israël ging een verbinding aan met de wegen van afgoden… ze volgden de instructies van
afgoden, en gingen een verbond aan met de afgoden door deelname aan cultische heidense tempeldienst.
Dat is een probleem.
In de Torah staat dat als een vrouw is gescheiden en daarna weer trouwt met een andere man, ze niet
opnieuw kan trouwen met haar eerste man:
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 (JHWH) de HEERE een gruwel. U mag geen zonde brengen over
het land dat (JHWH) de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft.
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
Maar JHWH zei door middel van de profeten dat het Huis van Israël zou worden hersteld en verenigd,
en terug zou worden gebracht in het verbond met Jahweh, doordat ze vernieuwd werden in het verbond,
en de Wet van God op hun hart en verstand zouden schrijven.
Eerder in Jeremia 3, herhaalde JHWH dat wettelijke probleem al:
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?
Maar dat is precies wat er gebeurt met het Huis van Israël. Ze was gescheiden en werd de vrouw van
afgoden, onder elke groene boom en op elke hoogte.
De vraag waar rabbijnen honderden jaren mee hebben geworsteld is hoe God kan hertrouwen met het
gescheiden Huis van Israël zonder ZIJN EIGEN WET te overtreden!
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, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, en als zij
dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt, 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 (JHWH) de
HEERE een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat (JHWH) de HEERE, uw God,
u als erfelijk bezit geeft.
De heiligheid en rechtvaardigheid van JHWH worden gedefinieerd door Zijn eigen Wet.
JHWH kan Zijn rechtvaardigheid niet definiëren in Zijn eigen Wet om die vervolgens te overtreden …
DIT IS HET VOLLEDIGE GEHEIMENIS VAN HET EVANGELIE!
Hoe kan God hertrouwen met iemand van wie Hij is gescheiden zonder Zijn eigen Wet te overtreden?
Als Hij zijn eigen Wet overtreedt door te hertrouwen met het Huis van Israël dan is Hij niet langer
rechtvaardig en perfect op basis van de standaard die Hij Zelf heeft gevestigd.
En als Hij niet hertrouwd met het Huis van Israël dan houdt Hij Zich niet aan Zijn Woord en geeft Hij
dus een vals getuigenis.

Het is een paradox die door niemand werd begrepen, niet omdat hij niet werd geopenbaard, maar omdat
niemand in staat was om het te begrijpen.
Maar Paulus ontrafelde het geheim:
In de brief aan de Romeinen legt Paulus in detail uit dat de Heidenen (Huis van Israël) opnieuw worden
geënt op de edele olijfboom door hun geloof op basis waarvan zij redding ontvangen door de genade van
God door het volbrachte werk van Christus aan het kruis.
Dat staat in Romeinen 11.
Niemand vraagt zich ooit af waarom Christus moest worden opgewekt.
Altijd is de nadruk gelegd op het belang van Zijn dood als verzoening voor al onze zonden, maar
waarom was het zo belangrijk dat er in de profetieën staat dat Christus moest worden opgewekt uit de
dood?
Waarom is het zo belangrijk dat Hij leeft?
We zouden van onze zonden zijn gered zonder dat Hij zou zijn opgewekt, dus wat was de reden
daarvoor?
Paulus zag het antwoord op deze diepe vragen en onderwees de oplossing van dit geheimenis aan de
mensen die de Wet kenden, in zijn brief aan de Romeinen.
Paulus begreep op basis van het lezen van de Schriften dat Gods Wet alleen bindend is zolang we in
leven zijn.
Romeinen 7:1
Of, broeders, weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de
mens heerst zolang hij leeft?
Paulus begreep uit het lezen van de Schriften dat Gods Wet voor ons slechts bindend is zolang we leven.
Als we sterven, dan zijn we bevrijd van de gevolgen van de Wet.
Datzelfde geldt voor wettelijke contracten of verbonden.
Voordat we tot geloof komen hebben we een verbond met de tegenstander, met wereldse manieren.
Dat leidt tot de dood.
Maar als we de Wet van God lezen, en realiseren dat we gestorven zijn, dan moeten we opnieuw
geboren worden in het Woord van God. (1 Petrus 1:23)
We zijn dan dood voor de wet van zonde en dood, en we gaan een verbond aan met God, en volgen de
Wet van God (Romeinen 7:25-8:1-3).
Zo werkt het ook met aardse verbonden.

Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de wetten rondom het huwelijk.
Paulus gaat verder:
Romeinen 7:2
Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter
gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond.
Denk eraan dat God de echtgenoot was van het Huis van Israël.
Het Huis van Israël had een verbond, of was getrouwd, met het Woord van God.
Het Woord van God verscheen in het vlees in de vorm van Jesjoea.
Jesjoea stierf vervolgens aan het kruis.
Denk nu aan wat Paulus onderwees in Romeinen 7:22.
Het Huis van Israël werd daardoor bevrijd van haar status als overspeelster!
Ze is nu vrij om te hertrouwen!
Paulus gaat verder:
Romeinen 7:3
Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een
overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de Wet, zodat zij
geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt.
Nu kan het Huis van Israël hertrouwen met God!
Het Huis van Israël kan terugkeren in het verbond met het Woord!
De paradox is opgelost!
Het Huis van Israël sterft naar het vlees, en Jesjoea als het vleesgeworden Woord van God, stierf aan het
kruis.
Jesjoea is opgestaan en wij worden opnieuw geboren in Hem.
Dan is een huwelijk opnieuw toegestaan, zonder dat Jahweh Zijn eigen Wet moet overtreden.
Romeinen 7:4
Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet,
opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat
wij vrucht zouden dragen voor God.

Dit is een diepgaande reden waarom Jesjoea moest worden opgewekt… zodat het Woord van God, door
Jesjoea, kan hertrouwen met het Huis van Israël, waardoor zij terugkeert in het verbond met het Woord
van God.
Dat is het geheimenis van het evangelie…het was generaties lang een geheimenis …niemand begreep
hoe Jahweh zou hertrouwen met het Huis van Israël zonder Zijn eigen Torah, Zijn eigen Wet, te
overtreden.
Paulus gebruikt dit als fundament voor zijn verdere onderwijs in Romeinen 11 over het herstel van
Israël.
We moeten niet onwetend zijn over dit geheimenis ten aanzien van het Huis van Israël/Heidenen die
worden geënt:
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 takkenzijn, 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 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:
Geheimenis opgelost!
En Paulus zegt dat deze oplossing al was beschreven in de Wet en de Profeten.
Alleen niemand had al die dingen tot nu toe bij elkaar gelegd.
Paulus verwijst naar de Schrift zodat de mensen die zijn brieven lezen weten dat hij geen dingen aan het
verzinnen is.
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.

Christelijke theologen en denkers hebben de fout gemaakt, gedurende vele eeuwen, 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
misschien wel het grootste verhaal uit heel de Bijbel is dat niet is verteld.
Het volledige geheimenis van het evangelie is nog steeds een geheimenis voor hen, en ze begrijpen het
niet.
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)
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, in kaart brengen.
Zoals Jesjoea Zijn discipelen de opdracht gaf:
Mattheus 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:
Mattheus 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 bevat het evangelie, het Woord van God, waaraan Hij wil dat we gehoorzamen… de Wet
van God die geschreven moet zijn op ons hart en in ons verstand, zodat we het zullen 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.

Het evangelie van het Koninkrijk
Het evangelie dat is gepredikt door Johannes ("Johannes de Doper ") wordt omschreven in Mattheus:
Mattheus 3:1,2, 7-12
In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer
u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen:
Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?
Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt
zeggen: Wij hebben Abraham als vader;
want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet
waard Hem Zijn sandalen na te dragen.
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur
verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.
De kern van de boodschap van Johannes is een roep om bekering.
Waarom is dat?
Wat heeft berouw te maken met het evangelie?
Als we teruggaan naar de evangelie boodschap die werd gepredikt in Deuteronomium 30 dan zien we de
verbinding.
Het evangelie dat werd verkondigd door Mozes is het afleggen van valse aanbidding, waaronder
afgoderij en verkeerd leven, en gehoorzaam zijn aan de geboden van de Heer.

Dit is een erg goede definitie van "bekering".
Dus, bekering is van gedachten veranderen en rechtsomkeert maken in de dingen die je verkeerd doet.
Bekering betekent dat je "stopt met het doen van verkeerde dingen, en doet wat goed is."
Bekering is altijd integraal onderdeel geweest van de evangelie boodschap, elke keer dat het werd
gepredikt.
De evangelieboodschap van Christus bevat bekering:
Mattheus 4:17
Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen."
Mattheus 4:23
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van
het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.
Marcus vertelt het op deze manier:
Marcus 1:14-15
En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het
Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen;
bekeer u en geloof het Evangelie.
Marcus noemt deze boodschap van bekering "het evangelie van God."
Maar Mattheus noemt deze zelfde boodschap, "het evangelie van het Koninkrijk."
Het gaat om hetzelfde evangelie.
Het evangelie van God is het evangelie van het Koninkrijk en het bevat een boodschap om je te bekeren
van zonde.
Wat bedoelde Christus toen Hij zei, "de tijd is vervuld"?
Dat is ook onderdeel van het evangelie van het Koninkrijk.
Houd in gedachten dat de vastgestelde tijden van Leviticus 23 het verhaal van het evangelie vertellen in
de vorm van een "schaduwbeeld".
De vastgestelde tijden vertellen het volledige verhaal van de dood, begrafenis en opstanding van
Christus, Zijn zalving tot Hogepriester, en Zijn wederkomst op de wolken om de mensen die bij Hem
horen bij Zich te roepen, de wereld te oordelen en Zijn regering te vestigen op aarde.
Dit is het aspect van het "evangelie" waarover Christus spreekt als Hij zegt dat "de tijd is vervuld."

Hij moest komen om die dingen te bewerken die door de vastgestelde tijden werden afgebeeld.
Bekering is ook een integraal onderdeel van de evangelie boodschap van Petrus.
Als hij op de dag van Sjavoe’ot (Pinksteren) preekt, dan zegt hij het volgende tegen de menigte:
Handelingen 2:38-39
En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Messias
Jesjoea, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere,
onze God, ertoe roepen zal.
En in zijn rede bij de zuilengang van Salomo zei Petrus nadat hij iemand had genezen,
Handelingen 3:18-19
Maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd
had, namelijk dat de Christus lijden zou.
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden,
Bekering moet de eerste stap zijn die iemand neemt in zijn wandel met God.
In tegenstelling tot de gangbare mening en het onderwijs van de meeste christelijke voorgangers, is het
niet zo dat God “ons neemt zoals we zijn"!
Dat kan Hij niet.
Hij is heilig, Hij is apart gezet in al Zijn wegen.
Hij kan en wil niet van zonde houden.
Hij zal er nooit van houden.
Daarom moet iedereen die tot God komt om te worden gereinigd van zijn zonden, zich eerst bekeren van
zijn zonde.
Hij moet zijn instelling veranderen en alle zondigheid wegdoen.
Als we de keuze maken om daarnaar te streven, te vertrouwen en te geloven in het Woord van God, dan
gaan we Zijn eeuwige plan binnen waarbij de opstanding hoort, waardoor we onvergankelijk zullen zijn
voor eeuwig … waardoor de zonde voor eeuwig bij ons wordt weggedaan.
Je moet het Woord van God als waarheid geloven en ernaar willen leven… dat betekent dat je verlangt
om de waarheid te doen.
Bekering betekent je afkeren van zonde en je omkeren naar een juiste manier van leven.
De doop volgt op bekering omdat het symbolisch is voor je reiniging van zonde.

Daarom volgt de doop altijd onmiddellijk op bekering.
Dus Petrus roept op om "je te bekeren en te worden gedoopt."
Het evangelie van Paulus bevatte ook altijd bekering als eerste en onmisbare onderdeel.
Als Paulus in Athene predikt, sluit hij als volgt af:
Handelingen 17:30-31
God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle
mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de
wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft
Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Dit is het evangelie van Paulus: Bekeer je omdat Christus Zijn werk heeft bekrachtigd door uit de dood
op te staan.
Voor Koning Agrippa legt Paulus zijn evangelie opnieuw uit.
Zijn boodschap aan zowel Joden als Heidenen is dat ze zich allereerst moeten bekeren.
Dat houdt in je afkeren van zonde en je omkeren naar een rechtvaardig leven door het houden van de
geboden:
Handelingen 26:19-20
Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb
ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later
aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken
doen die in overeenstemming zijn met de bekering.
‘Werken die in overeenstemming zijn met bekering’ is ongetwijfeld een verwijzing naar gehoorzaamheid
aan de geboden als onderdeel van het verbond.
In zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus, net zoals hij altijd doet, over de eerste daad van bekering,
de eerste stap in gemeenschap met God:
Romeinen 2:4
Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te
weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?
De vriendelijkheid van God trekt ons naar Hem toe en overtuigt ons van de noodzaak tot bekering –
afkeren van zonde- om de goede werken van de geboden te doen.

De Grote Opdracht
De "Grote Opdracht," zoals de laatste instructie van Christus aan zijn discipelen vaak wordt genoemd, is
de eerste opdracht van de kerk. Het bevat dezelfde evangelieboodschap die we uit de hele Schrift hebben
laten zien.
Mattheus beschrijft de populairdere en meer bekende versie van deze laatste instructies:
Mattheus 28:18-20
En (Jesjoea) Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel
en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van
de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En
zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Het eerste gebod dat hier wordt genoemd en dat iedereen die een beetje Griekse grammatica kent je kan
vertellen, is het maken van discipelen.
Helaas wordt dit kleine puntje "het maken van discipelen" over het hoofd gezien in de meeste
zogenaamde "evangelisatie" die in christelijke kringen wordt gedaan.
De ervaring onder christenen leert telkens opnieuw dat het christendom een grote nadruk legt op "ervoor
zorgen dat mensen gered worden " – oftewel "aantallen " – maar dat er maar weinig tijd wordt besteed
aan het maken van discipelen.
Het lijkt er absoluut op dat onze Messias ons opdraagt om "discipelen te maken", niet om “mensen te
redden"!
Wat is er voor nodig om discipelen te maken?
Dat wordt beantwoord in het vervolg van de "opdracht" die is gegeven aan de discipelen van Christus.
Iemand wordt een discipel door eerst te worden "gedoopt" en daarna te worden "onderwezen" hoe hij
Gods Wet moet gehoorzamen.
Snap je het nog steeds niet?
Laten we teruggaan naar de kern.
Mensen die zich hebben bekeerd van hun zonden en ervoor kiezen om te wandelen in de voetstappen
van Christus laten zich dopen.
1 Johannes 2:5-6
Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt
geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo
wandelen als Hij gewandeld heeft
De doop, is de symbolische daad die aanduidt dat iemand zijn instelling heeft veranderd – dat iemand
zijn levenswijze van het overtreden van Gods wegen achterlaat, en ervoor kiest om te wandelen in
gehoorzaamheid aan de geboden.

Johannes zei ook dat:
1 Johannes 2:3-4
En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de
waarheid niet.
Als degene die een discipel wordt zijn keuze maakt, dan is de volgende stap dat hij alles gaat uitzoeken
over de geboden waarvan hij de opdracht kreeg die te gehoorzamen.
In Mattheus 28:19 zien we dat Messias Jesjoea (Jezus) zijn volgelingen de opdracht gaf om discipelen te
maken door ze "te leren alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen"
Het is verbazingwekkend hoe dit “kleine” onderdeel van de opdracht door veel christenen over het
hoofd wordt gezien.
Christus heeft ons opgedragen om "(1) te leren, (2) in acht te nemen, (3) alles, (4) dat Ik u geboden heb."
Dus laten we deze vier dingen in meer detail bestuderen zodat we zullen doen wat Christus ons opdroeg
in de "Grote Opdracht."
Ten eerste, een discipel moet worden onderwezen.
Het lesmateriaal, en we denken dat iedereen het daar mee eens is, is de Schrift.
We moeten onderwijzen, want anders weet de volgeling niet wat hij precies moet gaan volgen.
Ten tweede, moeten we de mensen leren om “in acht te nemen".
Dat is de kern van "geloof". Trouw zijn.
Trouw zijn aan Christus is gehoorzaamheid aan Hem.
Johannes zegt het als volgt:
1 Johannes 1:6
Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen,
liegen wij en doen de waarheid niet.
Rechtvaardigheid door geloof wordt "toegeschreven" aan hen die trouw zijn in hun wandel van
gehoorzaamheid aan Zijn geboden.
Ten derde, wordt ons opgedragen om “alles” in acht te nemen.
Hij geeft ons niet de mogelijkheid om uit te kiezen welke regels we willen gehoorzamen.
We krijgen de opdracht om “alles” in acht te nemen.
Daar hoort ook alles bij wat uit de stoel van Mozes wordt onderwezen (Mattheus 23:1-3).

Daar hoort dus ook de hele Torah bij, alles dat Mozes heeft geschreven, en vervolgens alles wat door
Jesjoea in praktijk werd gebracht.
Alles in acht nemen wat Jesjoea heeft onderwezen betekent alles wat Jesjoea leerde en deed.
Wat onderwees en deed Jesjoea?
Hij onderwees en deed wat Mozes had geschreven als de Wet van God.
"Zijn geboden" moeten we gehoorzamen.
Maar wat zijn Zijn geboden?
We gaan die vraag beantwoorden door uit te vinden welke geboden Messias Jesjoea heeft geboden.
Akkoord?
God is Een, en Jesjoea zei dat Hij alleen gebood en onderwees wat de Vader Hem had opgedragen.
Johannes 14:10
Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek,
spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.
Johannes 12:49
Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft
Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.
We kunnen niet uitkiezen wat de Vader heeft onderwezen, het is allemaal opgeschreven.
Jesjoea Zelf onderwees Zijn discipelen,
Mattheus 5:17-19
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om
die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde
voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Christus legde duidelijk aan Zijn discipelen uit dat Hij niets afschafte van de geboden die op de Sinaï
waren opgeschreven …
In feite legt Hij er de nadruk op dat het nodig is om deze geboden tot in detail te onderwijzen inclusief
de "minste" van de geboden die op Sinaï werden gegeven.
Zij die uit onwetendheid anderen iets anders leren, zullen de “minsten” in Zijn Koninkrijk worden
genoemd (Bekijk onze studie “De minste, de grootste en de opstandige”).

De Grote Opdracht is dan ook dat Messias Jesjoea zijn volgelingen aanspoort om "discipelen te maken"
voor Hem door ze te dopen als ze zich hebben bekeerd en ze gehoorzaamheid te leren aan alle geboden
van de Heer.
De ware discipel zal altijd verlangen om te voorkomen dat hij de Wet van God overtreedt en verlangt
naar volledige gehoorzaamheid aan de hele Wet en alle geboden die God heeft gegeven op de Sinaï.

Het Eeuwige Evangelie
De term "eeuwig evangelie" staat in het boek Openbaring:
Openbaring 14:6-7
En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie,
om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is
gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
Het eeuwige evangelie wordt hier uitgewerkt aan de hand van twee facetten: God vrezen en het
aanbidden van de Schepper.
Als we ervan uitgaan dat deze proclamatie van het evangelie "eeuwig" is, dan is deze boodschap altijd
verkondigd en zal hij altijd verkondigd worden – ook in de tijd waarin wij leven.
De boodschap om God te vrezen en de Schepper te aanbidden is ook voor de discipelen van Christus,
omdat die "eeuwig" is.
Waaruit bestaat het onderwijs over "God vrezen"?
We vinden het gebod om God te vrezen door heel de Torah heen.
God vrezen betekent dat we respect hebben voor Zijn besluit om de goede dingen te doen voor zij die
gehoorzaam zijn, maar ook de slechte dingen te doen die Hij heeft beloofd aan de ongehoorzamen.
Vrees voor de Heer komt voort uit de kennis van Zijn wil en het begrijpen dat Hij zal doen wat Hij zegt.
Een menselijke vader wordt door zijn kinderen gevreesd als hij zijn regels en grenzen bepaalt, een straf
bepaalt voor het overtreden van die grenzen en de straf uitvoert als de regels zijn overtreden.
Hetzelfde geldt voor onze hemelse Vader.
Vrees voor God betekent dat we ons gedrag aanpassen omdat we weten dat de keuzes die we maken in
onze manier van leven daadwerkelijk gevolgen hebben.
Dus als we in de Wet lezen over "God vrezen", dan gaat dat gepaard met instructies over
gehoorzaamheid aan de regels:

Leviticus 19:14
U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u
moet uw God vrezen. Ik ben (JHWH) de HEERE.
Leviticus 19:32
U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u
vrezen. Ik ben (JHWH) de HEERE.
Leviticus 25:17,18
En niemand mag zijn naaste uitbuiten. Vrees echter uw God, want Ik ben (JHWH) de HEERE,
uw God. U moet Mijn verordeningen houden en Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden.
Dan zult u onbezorgd in het land wonen.
Vrees voor God betekent dat je Zijn instructies gehoorzaamt omdat er zegen volgt op gehoorzaamheid,
maar straf als je ongehoorzaam bent.
Dit punt is de kern van het gedeelte dat we hebben behandeld over de beloofde zegeningen voor hen die
de geboden van het Verbond gehoorzamen en vloeken voor hen die ongehoorzaam zijn aan de geboden:
Deuteronomium 28:58,59
Als u al de woorden van deze wet die in dit boek geschreven zijn, niet nauwlettend houdt, door
deze heerlijke en ontzagwekkende Naam, de HEERE, uw God, te vrezen, dan zal de HEERE uw
plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken; het zullen grote en aanhoudende
plagen, en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn.
Hier wordt het weigeren om de Heer te vrezen gelijkgesteld aan het weigeren om gehoorzaam te zijn aan
alle woorden van zijn instructie.
Vrezen is gehoorzamen.
Wat betekent het dan om "Hem te aanbidden Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen
gemaakt heeft"?
"Aanbidding" wordt gedefinieerd in de eerste vier van de Tien Geboden.
Ons wordt geboden om geen andere goden te hebben, geen beeld of afgod te maken om die te
aanbidden.
Ons wordt geboden om Zijn naam, oftewel Zijn autoriteit, niet ijdel te gebruiken.
En ons wordt geboden om de zevende dag apart te zetten voor Hem.
Als we deze geboden uitvoeren, dan aanbidden we God in waarheid.
Aanbidden betekent dat we ons klein maken. We kunnen immers de Allerhoogste niet groter maken,
omdat Hij al de Allerhoogste is. Het enige dat we kunnen doen is onszelf kleiner maken, in nederige
gehoorzaamheid aan Zijn autoriteit.

De uitspraak "aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft”
(Openbaring 14:6-7) heeft een bijzondere verbinding met het gebod over de Sabbat.
In Exodus 20:11 zien we dat het vierde gebod zegt dat we de zevende dag apart moeten zetten omdat de
Heer de hemelen en de aarde en alles wat erin is, in zes dagen heeft gemaakt, en op de zevende dag
rustte; daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die.
Aanbidding van de Ene die de hemel en de aarde heeft gemaakt kan alleen goed worden gedaan als we
de zevende dag apart zetten als een Sabbat voor Hem, omdat het feit dat we dat doen ons elke keer weer
herinnert dat Hij de Ene is die "de hemelen en de aarde en de zee heeft gemaakt " in zes dagen.
Het "Eeuwige Evangelie" is duidelijk een oproep om gehoorzaam te zijn aan de eeuwige geboden van
God.
Op de dag nadat de mens werd geschapen, gaf God hem de zevende dag om apart te zetten als een dag
van rust en gemeenschap met God.
Deze instelling is voor eeuwig van kracht.
De zevende dag zal altijd de dag zijn waarop God Zijn volk oproept om te stoppen met werken en om
gemeenschap te hebben met Hem.
Christus zal dat ook doen tijdens zijn regering op aarde.
En hedendaagse gelovigen MOETEN zich ook voegen naar dit gebod.
Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie “Hebreeën 4: In Zijn rust, nu of later”

Conclusie
Het evangelie omvat de "dood, begrafenis en opstanding van Christus."
Maar het is veel meer dan dat.
De Schrift heeft altijd het evangelie verkondigd.
Het evangelie is het goede nieuws dat God een verlossingswerk doet, dat Hij zondaars vrijkoopt om ze
tot Hemzelf te brengen.
Abraham verkondigde het evangelie door te laten zien dat "de rechtvaardige zal leven door geloof."
Abraham gehoorzaamde de instructies van de Heer en was een voorbeeld van geloof voor iedereen die
in zijn voetstappen wil volgen.
En zelfs de Heidenen zullen in een Verbondsrelatie met Christus worden gebracht door te wandelen
zoals Abraham.

De Wet van Mozes verkondigde het evangelie door uit te leggen dat het Woord van de geboden dichtbij
is, in je hart en in je mond.
Het is niet moeilijk te bereiken of te volbrengen. Als iemand alle geboden die JHWH heeft geboden zal
gehoorzamen, dan zal hij leven en vrede en zegen ontvangen.
Maar zelfs de mensen die weigeren om te gehoorzamen en die daardoor verstrooid zullen worden over
de aarde, zullen nakomelingen hebben die zich zullen bekeren en zullen terugkeren tot de Heer in
gehoorzaamheid aan de instructies van de Schrift.
Ook Mozes verkondigde het evangelie in de vorm van een schaduw door de vastgestelde tijden voor
aanbidding in te stellen, die een beeld zijn van het verlossingswerk dat Christus uitvoert; Zijn dood en
opstanding, zalving tot Hogepriester en Zijn terugkomst op de wolken om de beloften te vervullen, het
oordeel over iedereen, en de vestiging van zijn rechtvaardige regering op aarde.
Johannes de Doper en Christus verkondigden een boodschap van bekering van zondige gewoonten om
in plaats daarvan gehoorzaam te worden aan de geschreven geboden van de Schrift als manier om het
Leven te verkrijgen.
Christus legde er de nadruk op dat Hij was gekomen om de geboden van de Wet uit te voeren en uit te
leggen.
Christus zei ook dat Hij was gekomen voor de verloren schapen van het Huis van Israël, waarin Hij
openbaarde wat het geheimenis was van het evangelie door Zijn dood en opstanding, zoals wordt
onderwezen door Paulus.
De apostel Paulus verkondigde het evangelie, waarbij hij de nadruk legde op de noodzaak van geloof en
gehoorzaamheid onder de Heidenen.
Petrus en Johannes, legden er ook de nadruk op dat een juiste relatie met God wordt getoond door
gehoorzaamheid aan de geboden.
Dit is het eeuwige evangelie - het evangelie dat Mozes en alle Profeten, dat Christus predikte, en precies
hetzelfde evangelie dat Paulus en de rest van de volgelingen van Christus onderwezen- dat het
verlossingswerk van Christus heeft voorzien in eeuwigdurende vergeving en verzoening voor de zonden
van iedereen die zich wil afkeren van die zonde (bekering) en een verlangen heeft om te wandelen in de
rechtvaardige geboden van de Heer.
Als medebroeders en – zusters in Christus, moedigen wij je aan om dit alles heel ernstig te nemen,
omdat deze dingen te maken hebben met onze ontzagwekkende God JHWH, die elk stukje van onze
aandacht verdient evenals ons oprechte verlangen om Zijn Woord en Zijn Wegen te begrijpen.
Toets alles wat we hebben gezegd aan de Schrift.
Neem nooit het woord van een mens als Waarheid, maar toets het aan de enige gevestigde Waarheid, het
Woord van God.
Daarvoor zijn we allemaal zelf verantwoordelijk tot aan het einde van de wedloop.

Betoon jezelf waardig en bestudeer de Schrift. Zorg ervoor dat je een antwoord hebt op elke vraag die
aan jou wordt gesteld.
Wees een getuige.
Strijd voor het geloof dat eens werd geschonken aan de heiligen.
Zoek Zijn wegen en Zijn paden.
Onderzoek je hart en zorg ervoor dat je verlangt naar de wegen van God en niet naar de wegen van de
wereld, menselijke doctrines of voorvaderlijke tradities.
Zoals Jesjoea al zei, kunnen we veel dingen doen in de naam van God, maar als we ze niet doen uit pure
liefde en gehoorzaamheid aan Hem, dan dient het nergens toe.
In feite kan ons hart nog steeds mijlenver van Hem verwijderd zijn, zodat Hij zal zeggen, "Ga weg van
mij. Ik heb u nooit gekend, u werkers van wetteloosheid ". (Mattheus 7:23)
Het gaat om ons geloof in Jesjoea, maar als er geen bewijs van ons geloof is in ons leven, dat wordt
getoond door een oprecht verlangen om Gods geboden te houden, vraag je dan af waarom je niet
vertrouwt op God wegen, maar in plaats daarvan leunt op menselijke manieren en je eigen manieren.
We moeten onszelf vernederen en Waarheid ontdekken op de plaats waar de Waarheid is opgeschreven.
We kunnen niet doen alsof wij de Waarheid uitvinden, maar we kunnen het alleen tot ons laten komen
vanuit Zijn Woord.
Je hebt nu het hele evangelie bestudeerd zoals dat in de hele Bijbel is uitgewerkt.
We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom
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
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

