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ZIJN NIET-JOODSE
GELOVIGEN DEEL VAN
ISRAEL?

Wat is God aan het doen?
1. Evangelie gaat de aarde rond
2. Fysiek herstel van Israël
• Geboorte staat Israël in 1948 (Jes.66:8)
• Terugkeer naar het land (Jes.43:5-6)
3. Geestelijk herstel van Israël
• Joden die Messias Yeshua leren kennen
• Niet-Joden keren terug naar wortels

Geestelijk herstel van Israël
Heeft God 2 groepen uitverkorenen of één groep?
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Mess. Joden

• Verbondsleer (vervangingsleer)
• Bedelingenleer (dispensatieleer)
• 2 wegenleer, opnameleer

• Bilaterale ecclesiologie

Geestelijk herstel van Israël
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Jood
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niet-Jood
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• Olijfboom (Rom.11)
• Burgerschap van Israël (Ef.2)
• Koninklijk priesterschap (Ex.19:6, 1 Pet.2:9)

• 2-huizen-beweging
• Niet-Joodse gelovigen stammen af van Efraïm
• Hebben recht op het land

Ecclesia
1. Een niet-religieuze klassieke manier: een samenkomst van mensen.
2. Septuaginta: vertaling van het woord “qahal”, waar de vergadering of het volk
Israël regelmatig mee word aangeduid. (o.a. Deut.4:10 (ecclesias Kurios), 9:10,
18:16, 31:30 (ecclesias Israël), 2 sam.7, 1 Kr.17:1.
3. In NT, zo noemden gelovigen hun samenkomsten en/of de gemeente (Mat.,
Hand., brieven, Openbaringen)

Ecclesia

Wat zegt de Bijbel?
Mat.16:18
“En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente (ecclesia) bouwen,
en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”

Wat zegt de Bijbel?
Mat.16:18
“En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente (ecclesia) bouwen
(oikodemeo), en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.”
Jer.31:4
“Ik zal u weer bouwen (oikodemeo) en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult
u zich tooien met uw tamboerijnen, opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke
mensen.”
Jer.33:7
“Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van
Israël, en hen opbouwen (oikodemeo) als vroeger. “

Wat zegt de Bijbel?
Yeshua kwam geen nieuwe ecclesia starten, maar Hij kwam het Koninkrijk van Israël
weer opbouwen, dat was ingestort. Dat was Zijn missie voor de ecclesia!

Joh.10:14-18
“Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en wordt door de Mijnen gekend, zoals de
Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 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.”

Hand.2:36-39
“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.”

Hand.15:15-18
“En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: En
hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal
Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is
afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die
overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam
uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van
eeuwigheid bekend.“

Rom.2:25-29
“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. Als dan een onbesnedene de
verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis
gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet
volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en de besnijdenis een
overtreder van de wet bent? Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is
besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het
verborgene is, en dat is besnijdenis, die van het hart, naar de geest, niet naar de letter.
Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. “

Rom.2:25-29
• Deze tekst wordt nog wel eens gebruikt om aan te geven dat niet-Joden een soort
geestelijke Joden zijn.
• Belangrijk om te erkennen dat Paulus deze brief schreef aan een gemixt publiek. De
ene keer spreekt hij duidelijk de niet-Joden aan en de andere keer de Joden. In dit
stukje heel duidelijk de Joden!
• Hij zegt tegen ze: je moet naast besneden van lichaam ook besneden van hart zijn,
anders is je fysieke besnijdenis niets waard. Besnijdenis van het hart is heel duidelijk
een Thora concept (Lv.26:41, Dt.10:16, 30:6, Jer.4:4, 9:26).
• Waarom zo stellig? De besnijdenis in die tijd was een statussymbool geworden, ze
waren er trots op. Maar een echte Jood moet geen lof van mensen verwachten, maar
van God (29).

Rom.9:6-7
Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël
voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen
kinderen. Maar: alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.”
Punt van Paulus: Ook al ben je een fysieke afstammeling van Israël, je bent niet
automatisch deel van het uitverkoren deel van Israël. Geloof in de Messias van Israël is
noodzakelijk voor je redding. Daarom was het verdriet van Paulus groot (9:1-3).

Rom.9:24-26
“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 nietgeliefde: 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.”

• Paulus haalt m.b.t. de redding van de niet-Jood profetieën aan uit Hosea, waar het specifiek
gaat over het huis van Israël, oftewel het noordelijk Rijk. Waarom doet Paulus dat?
• Door te zeggen dat de niet-Joden fysieke afstammelingen zijn van het Noordelijke rijk is te
kort door de bocht en in strijd met andere Bijbelteksten (o.a. Ez.37 en Jes.49:6).

Rom.9:24-26
Jes.49:6 “Hij zei: het is te gering dat U voor Mij een knecht zou zijn om op te richten de
stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb
U ook gegeven tot een Licht voor heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einder der
aarde.”
Waarom haalt Paulus dan toch de profetieën over het Noordelijke Rijk aan?
• Als God zelfs het Noordelijke Rijk weer terugbrengt en hersteld, dan is Hij zeker ook in
staat om heidenen in Zijn verbond te brengen.
• Paulus wil dat we het grote plaatje zien van het herstel van Israël (waar niet alleen de 2
huizen, maar inmiddels ook de gelovigen uit de volken bij inbegrepen zijn).

Rom.11:17-24
“Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats
bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom,
beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet,
maar de wortel u. U zult dan zeggen: de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt.
Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk
van uzelf, maar vrees.
Want als God de natuurlijke takken niet gespaaerd heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u
niet spaart.”

Rom.11:17-24
“.. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is
machtig hen opnieuw te enten. 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.“

Rom.11:17-24
Plaatje van Israël als olijfboom komt uit de Tenach; Jer.11:16-17, Hos.14:1-7 >>
Koninkrijk van Israël dat hersteld gaat worden.
Olijfboom
• Natuurlijke takken aan de boom: Messiaanse Joden
• Natuurlijke takken die van de olijfboom zijn afgevallen, maar weer kunnen worden
geënt: niet-gelovige Joden
• Wilde takken die op de olijfboom zijn geënt: Gelovige niet-Joden

Rom.11:17-24
Opdracht niet-Joden: de Joden tot jaloersheid wekken:
• Niet arrogant doen (17-18). Wij mogen deel hebben aan de beloften en zegeningen van
de God van Israël. We zijn deel van dezelfde boom .
• De Joden Gods liefde en ontferming laten zien (31)
• En niet te vergeten: ons houden aan de regels die er gelden binnen de olijfboom.
Allemaal zaken die bijdragen aan een hoger doel: nl. dat de afgebroken natuurlijke takken
weer geënt zullen worden op de olijfboom. (en zo heel Israël zalig zal worden)

Rom.11:25-26
“Want ik wil niet broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis… dat er voor een deel
verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid (pleroma) van de heidenen is
binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit
Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.”
• De volheid van de volken is vaak kwantitatief benaderd, als een getal. Maar het is
hetzelfde woord “pleroma” dat gebruikt wordt in vs.12. Daar gaat het over de geestelijke
volheid die de Joden zullen hebben als ze Yeshua aannemen.
• Zo zullen ook de niet-Joden een geestelijke volheid / volwassenheid moeten laten zien…
en dan zal Israël gered worden. Vs.31!

Rom.11:25-26
De volheid van de volken gaat m.i. over een geestelijk volwassen groep gelovigen uit de
volken die doorgeefluiken zijn geworden van Gods genade en ontferming richting het
Joodse volk (o.a. vs. 31).
Als dit gebeurt zullen we de profetieën die Paulus aanhaalt in dit stuk, in vervulling zien
gaan: Jes.59:20-21, 27:9-13, Jer.31:31-34.

Efez. 2:11-14
“Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees.. dat u in die tijd zonder
Christus was, vervreemd van het burgerschap (politeia) van Israël en vreemdelingen wat
betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.
Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus
dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beiden (Jood en niet-Jood) één gemaakt heeft…
opdat Hij die twee (Jood en niet-Jood) in Zichtzelf tot één nieuwe mens zou scheppen.. en Hij
die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de
vijandschap gedood heeft.”

Efez. 2:11-14
“Politeia” (uit Grieks-Engels woordenboek):
• de voorwaarden en de rechten van de burger
• het burgerschap
• de gemeenschap van burgers in een stad / staat
• "Politeia" is afgeleid van zowel het woord Polis en dat betekent stad / staat
• het werkwoord "politeuomai" betekent dat ik optreed als een actieve burger van
de stad of staat.

Efez. 2:11-14
Hand.22:28, Fil.3:20
Het burgerschap van Israël: het concept dat we allemaal (Jood en niet-Jood) deel zijn van
een gemeenschap van burgers van een Koninkrijk dat geregeerd wordt door Koning
Yeshua.

Efez. 3:4-6
“… 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: dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en
mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,…”
Wat is het geheim?
Geen geheim dat ze gered of bij Israël mochten horen. Rom.15:9-12.
Dit is het geheim: door het evangelie van Yeshua zijn de gelovige Jood en de gelovige nietJood deel van één lichaam.

Titus 2:14
“Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en
voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.”
Eigen volk: Ex.19:5-6, Deut.4:20, 14:2, 26:18, 1 Sam.12:22, 2 Sam.7:24, Ps.135:4
Reinigen: Ez.36:25, 29, 33 >> Gaan over het herstel van Israël. Belangrijkste fase van Israëls
herstel is dat ze gereinigd worden van hun zonden en de relatie met hun hemelse Vader
hersteld wordt, door het bloed van Yeshua.
Teksten die in de Tenach werden toegeschreven aan de roeping en het herstel van Israël,
worden nu toegeschreven aan de groep Joodse en niet-Joodse gelovigen!

1 Pet.2:9-10
“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een volk dat God tot
Zijn eigendom maakte; opdat u de goede daden zou verkondigen van Hem die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar
nu Gods volk bent; u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen
bent.”

1 Pet.2:9-11
• Petrus schreef aan gemixt publiek van Joodse en niet-Joode gelovigen!
• Teksten die in de Tenach werden toegeschreven aan de roeping en het herstel van
Israël, worden nu toegeschreven aan de groep Joodse en niet-Joodse gelovigen!
• Deut.7:6, 10:15, Ex.19:6, Jes.61:6, Deut.4:20, 14:2, Hos.2:23.

Joodse volk
• Fysieke afstammelingen van aartsvaders en het volk Israël dat door de woestijn trok.
• Afstammelingen van degene die leefden tijdens koning David en Salomo.
• Afstammelingen van de overlevenden van de Ass. en Bab. ballingschap die terugkeerden
naar Israël en o.a. de Makk. Crisis meemaakten.
• Afstammelingen van degene die trouw bleven aan hun cultuur, dwars door alles wat er
gebeurde tijdens de Middeleeuwen, de pogroms, de Holocaust en degene die de staat
Israël geboren zagen worden.
• De bijdrage van de Joden aan de wetenschap, industrie, filosofie en economie wordt niet
geëvenaard door een andere etnische of culturele groep.
• Het Joodse volk heeft een eeuwig recht op het Land Kanaän, zoals dat beloofd is aan
Abraham. Het is duidelijk beloofd aan de fysieke nakomelingen!

Joodse volk
• Rom.3:2, aan hun zijn de woorden van God toevertrouwd.
• Joh.4:22, het heil is uit de Joden.

Conclusies
God heeft één ecclesia, één kudde, één volk, één nieuwe mens, en die bestaat uit
de gelovige Jood en niet-Jood.
De gelovige Jood en niet-Jood maken deel uit van het herstel van Israël, zoals
geprofeteerd door de profeten, en mogelijk gemaakt door de komst van Yeshua en
Zijn bloed.
We zijn allemaal takken op die edele olijfboom, maken deel uit van het
burgerschap van Israël en zijn geroepen als een koninklijk priesterschap.

