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De beweging Op Weg Naar een Tweede ’Vergadering van  Jeruzalem’  
streeft ernaar, dat er in Jeruzalem een vergadering wordt gehouden van  
Messiasbelijdende Joden en vertegenwoordigers van ‘de christelijke kerken’,  
waarbij men elkaar volledig zal aanvaarden in het ene Lichaam van Jezus  
de Messias (Jesjoea ha Masjiach). Tijdens die vergadering zullen de leiders uit de 
volkeren erkennen dat de Joodse gelovigen in Jezus, persoonlijk en als lichaam,  
een integraal deel vormen van de kerk, terwijl ze tevens volop verbonden zijn  
met de Joodse gemeenschap en deze vertegenwoordigen als de oudste broer  
aan wie de eerste plaats is gegeven (Rom. 1:16). 

Israël en Kerk 
Levensbeschrijving  
Rebecca de Graaf van Gelder. 
 
Rebecca komt uit een joodse familie en is geboren op 19 juni1907. 
Haar vader was goudsmid in Den Haag en zij ging daar piano  
studeren aan het Koninklijk Conservatorium. 
Door het onderzoeken van de Schriften ontdekte ze dat Jesjoea de 
Messias is, die door de profeten voorzegd was.  
Ze werd geen Christen maar bleef Joods. 
Ze bezocht daarna een Bijbelschool in Arnhem en kreeg steeds 
meer inzicht in de relatie tussen Israël en de Kerk. 
Een dag voor de oorlog van 1940-45 trouwde ze met Leen de Graaf, 
een gelovige uit de volken. Tijdens de oorlog heeft ze heel wat  
angstige uren doorgemaakt, maar door hun gezamenlijk geloof 
heeft zij steeds weer moed ontvangen om door te gaan.  
Rebecca geeft het rijke inzicht, dat zij had in de relatie Israël en Kerk, 
in dit boekje aan ons door. 

Rebecca de Graaf  van Gelder 
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Voorwoord 

  
Wij zijn heel dankbaar dat de erven van Rebecca de 
Graaf - van Gelder toestemming hebben gegeven aan 

TJC-II om deze artikelen over Israël en kerk opnieuw uit 
te geven. Wij wilden deze kostbare parels niet verloren 
laten gaan.  

Haar visie en inzicht sluit helemaal aan bij die van TJC-II 
en is erg verrijkend. Rebecca weet op een eenvoudige 
manier een moeilijke materie duidelijk te maken. 

Wij hebben dan ook weinig veranderd, alleen waar dat 
nodig was om het leesbaar te maken voor deze tijd. 
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Ter inleiding 
 
Citaat uit de Bijbellezingen van Izaak Da Costa over het boek 
de Handelingen der Apostelen  
  

Daar is één God, daar is ook één zaligmakende Waarheid, daar 
is slechts één waar geloof en daar is één Voorwerp in hetwelk 
dat geloof zijn begin en einde heeft. Er is slechts één 

Openbaring en één (Kerk) Gemeente of vergadering der 
kinderen Gods van alle tijden en plaatsen. Daar is één Jahweh, 
de God van de hele Bijbel. Er is één zaligmakende waarheid, 

één geloof voor allen die zalig worden, het geloof in de 
Messias, de zoon van de levende God. Er is één doorgaande 
openbaring van Genesis tot Openbaring en voor alle gelovigen, 

zowel vóór als na de zondvloed, vóór en onder de Wet, vóór en 
in de huishouding van het Nieuwe Verbond. Zij maken allen 
tezamen één Gemeente uit, voor de grondlegging der wereld 

uitverkoren in de Raad des Vaders. 
  
Wie dit beginsel van eenheid tegenspreekt, die ontneemt alle 

gezag van waarheid, beide aan het Oude en aan het Nieuwe 
Verbond. Die stelt God veranderlijk, als zou Hij in de oude tijd 
een andere weg ter zaligheid geleerd hebben dan in een latere 

tijd van het mensdom. Men weerspreekt dan de hele inhoud 
van het Oude Verbond die telkens ziet op de vervulling van het 
Nieuwe Verbond en weerspreekt het Nieuwe Verbond, dat zich 

steeds beroept op het Oude Verbond. Die maakt een kloof, een 
scheiding, tussen heilige mannen vóór de Messias en na Zijn 
komst. Makende bijv. Mozes en Elia dienaars van een andere 
Heerlijkheid, dan een Paulus of Petrus. Er is geen andere 

Heiland behalve Hem (zie Jes. 43:12). 
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De grootste kraakactie aller tijden 

  
Telkens weer komt er een golf opzetten van gelovigen die 
luidkeels verkondigen: “Wij als nieuwtestamentische gemeente 
zijn in de plaats van Israël gekomen”. Zij hebben blijkbaar niet 

door, dat ze in feite bezig zijn om de woorden, gesproken door 
Mozes en de Profeten, van hun kracht te beroven. Wanneer 
God door de mond van Noach spreekt: “God breide Jafet uit en 

hij wone in Sems tenten” (Gen.9:27), dan wordt daar een plan 
ontvouwd, dat tot op de dag van vandaag ook uitgevoerd is, 
ondanks alle uit- of inlegkunde van kerken en kringen door de 

eeuwen heen. 
  
Toch, wanneer je zo rondkijkt, lijkt het of dat niet waar is. 

Want wat zien we over de hele wereld? Dat de nakomelingen 
van Jafet breeduit zijn gaan zitten in de tenten van Sem en zich 
tot hoofdbewoners hebben uitgeroepen. Dat wil dus eigenlijk 

zeggen: Sem eruit en Jafet erin! Ternauwernood mag er eens 
een Semiet in de tent van Jafet komen, als hij of zij zich maar 
gedraagt als de Jafetieten. Zij hebben de tenten van Sem 

gekraakt. Sem heeft afgedaan, zo menen zij. Wanneer wij 
echter naar Mozes en de Profeten luisteren en naar de 
apostelen, dan gaan we zien, dat wat Noach geprofeteerd heeft 

in wezen gebeurd is. 
  
Laten we dat eens nader bezien. Noach profeteerde dat “Jafet 

zal wonen in Sems tenten”. Mozes profeteerde: “Een profeet uit 
uw midden, uit uw broeders, zoals ik ben, zal de Heer, uw God, 
u verwekken; naar hem zult gij luisteren”. (Deut.18:15). Micha 

profeteerde: “En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de 
geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser 
zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid” (Micha 5:1). 
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Mijns inziens is dit vervuld geworden met de geboorte van 
Jezus in Bethlehem, Efrata. Het leven van deze Jezus is de 
letterlijke vervulling van wat de profeten over Hem gesproken 

hebben, met name wat Jesaja over Hem zegt: “Doch het 
behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. 
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 

nakomelingen zien” (Jes.53:10). 
  
  

Het heeft God behaagd om uit alle volken het volk Israël te 
verkiezen. Deze Jezus, geboren uit een Joodse moeder, is een 
Jood, een Semiet. Deze Jezus, deze Semiet, heeft gezegd: 
“Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 

geven” (Mat.11:28). Dit zei Hij tot Zijn volk. Sommigen hebben 
dit gedaan, anderen niet. Bij Pilatus roept een klein groepje 
Joden: “Kruisigt hem!”. De Heiland heeft aan het kruis evenwel 

uitgeroepen: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat 
ze doen”. Dat dit gebed niet onverhoord is gebleven blijkt uit 
Gods vergevende liefde op de Pinksterdag, waar 3000 Joden 

tot geloof kwamen. Later lezen we, dat het er 5000 werden. Zij 
namen Jezus aan als de hun beloofde Messias. In het begin 
dachten zij, dat dit alleen voor Israël was, alleen voor Joden. 

Maar God maakte hun duidelijk dat de Messias ook voor de 
volken, voor de hele wereld gekomen was. Petrus kreeg daar 
nog een speciaal visioen over. Dat had hij blijkbaar nodig, en 

anderen ook (zie Hand.11:1-18). Bij de bekering van Cornelius 
wordt de gemeente pas compleet, Jood en heiden samen! Het 
gaat precies volgens Gods plan, zoals daarover gesproken is 

door Mozes en de Profeten. Jesaja zegt: “Het is mij te gering 
dat gij (Israël) Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen 
van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël 

terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken” (Jes.49:6). 
Dat is wat God bedoelt. 
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Gods genade is verschenen, redding brengend aan alle volken. 

Jezus, Israëls Messias, is de Heiland der wereld. Daarom, wie 
deze Jezus, de Messias, aanneemt, komt in de tenten van Sem. 
Zo was het en zo is het. 

  
Wat is er gebeurd? 
  

Maar wat is er dan gebeurd waardoor men dat niet meer ziet? 
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten we ver 
teruggaan in de (kerk)geschiedenis. In het begin bestond het 

overgrote deel van hen die zich achter Jezus schaarden uit 
Joden. Er was geen sprake van een “christelijke kerk”. Er 
waren gemeenten die uit Joden en gelovigen uit de volken 

bestonden. Paulus de Jood, die een speciale bediening voor 
heidenen had, heeft een ernstige waarschuwing gericht aan 
zijn gelovige broeders en zusters uit de volken. U kunt dat 

lezen in Romeinen 11. 
  
Deze gelovigen gingen zich blijkbaar verheffen boven hun 
Joodse broeders en zusters, en wel zo dat Paulus al in het 

eerste vers moet schrijven: “Ik vraag dan, heeft God zijn volk 
verstoten? Dat zij verre (volstrekt niet). God heeft zijn volk niet 
verstoten dat Hij tevoren gekend heeft”. Kennelijk waren dit 

soort gedachten opgekomen onder de gelovigen uit de 
heidenen. En daar begonnen ze al de tent van Sem te kraken. 
Want Paulus zegt in vers 18 van datzelfde hoofdstuk: “Beroem 

u niet tegen de takken. Indien gij u ertegen beroemt; niet gij 
draagt de wortel, maar de wortel u”. 
 . 

Met andere woorden: jullie zijn geen hoofd- maar 
medebewoners, medeburgers van de heiligen en huisgenoten 
Gods (Ef.2:11). Door de eeuwen heen heeft er een 

ontwikkeling plaatsgevonden in de christelijke kerk, waarvoor 
Paulus in zijn brief aan de Romeinen al zo gewaarschuwd had. 
De kerken hebben zich in de tent van Sem genesteld als waren 

zij de hoofdbewoners. 
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Er zijn andere naambordjes op Sems tent aangebracht: Rooms-

katholiek, Grieks-orthodox, ... ach vult u zelf maar verder in. 
Men is volkomen vergeten, dat Sems naambordje op de deur 
staat en doet alsof er het er niet op heeft gestaan. 

Nu is het zo, dat God waarmaakt wat Hij eenmaal gesproken 
heeft. Hij weet wat voor maaksel wij zijn. Aan Israël zijn de 
woorden Gods toevertrouwd. In Psalm 89 wordt het handelen 

van God met zijn volk zo kernachtig onder woorden gebracht. 
Van Gods kant uit is er een eeuwige trouw, ondanks Israëls 
ontrouw. 

  
Ik citeer vanaf vers 31: “Indien zijn zonen mijn Wet verlaten, 
en niet naar mijn verordeningen wandelen; indien zij mijn 
inzettingen ontwijden en mijn geboden niet onderhouden, dan 

zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun 
ongerechtigheid met plagen; maar mijn goedertierenheid zal Ik 
hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn 

Verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn 
lippen gekomen is. Eenmaal heb Ik bij mijn heiligheid 
gezworen: Hoe zou ik tegenover David liegen! Zijn nakroost zal 

voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon vóór mij zijn, als 
de maan zal hij voor altoos vaststaan en de getuige aan de 
hemel is getrouw”. 

  
Het droevigst van alles is de houding die Jafet aanneemt 
tegenover Sem. Heeft Paulus niet aan de gemeente in Efeze 

geschreven: “Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen 
waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de 
zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het 

vlees is, dat gij te dien tijde zonder Messias (Christus) waart, 
uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de 
Verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de 

wereld” (Ef.2:11-12). 
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Misschien zult u zeggen: “Is dat nu zo nodig om dit allemaal 
naar voren te halen?” Ik meen van wel. Ik las het boek “Israël, 
je kunt er niet omheen”, geschreven door Evert van der Poll. 

De schrijver heeft het mijns inziens goed begrepen. Hij zegt, in 
een oproep tot steun aan Israël: “In Gods plan met deze 
wereld neemt Israël een centrale plaats in. Want elke zegen die 

Hij de mensheid gaf, gaf Hij via Israël: het Oude Testament en 
de tien geboden, Jezus de verlosser en het Nieuwe Testament. 
Het verlossingswerk van Jezus en de uitstorting van de Heilige 

Geest vonden plaats in Jeruzalem. Het waren Joodse apostelen 
en evangelisten die hun leven gaven voor de verspreiding van 
het evangelie onder de heidenen”. Deze Van Der Poll, een 
Jafetiet, ziet het naambordje van Sem wel op de deur staan! 

Misschien kunnen zij die de tent van Sem nog steeds bezet 
houden, van het bovenstaande iets leren, namelijk een 
bescheidener houding tegenover Israël, dat nog steeds Gods 

volk is. 
  
Er is bij God enorm veel plaats. “In het huis van mijn Vader zijn 

vele woningen”, zegt Jezus (Joh.14:2). Geen kraakactie dus 
van de tent van Sem, want God heeft het zo mooi ontworpen 
om er samen in te wonen: “In Hem wast elk bouwwerk, goed 

ineensluitend, op tot een Tempel, heilig in de Heer, in wie ook 
gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest” 
(Ef.2:21-22). 
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Is een Messiasbelijdende Jood nog een 
Jood? 
  
Een interview over deze brandende vraag met 
mevr. Rebecca de Graaf - van Gelder 
  
Vraag: Zou u om te beginnen enkele kenmerken kunnen geven 

van het Jodendom? 
  
Vriendelijk, maar beslist reageert ze: Ik spreek liever niet over 

kenmerken, maar over hèt kenmerk. En dat is de uitverkiezing. 
God heeft uit alle volken van de aarde één volk, Israël, 
uitgekozen om zijn grootheid over de hele aarde te 

verkondigen. God zegt: “Ik heb u, Israël, tot een licht voor de 
heidenen gesteld”. En daarmee is meteen de positie van Israël 
bepaald. Eerst Israël en dan de volken. Dat lees je door het 

hele Oude en Nieuwe Verbond heen. God noemt Israël ook zijn 
Eerstgeborene. 
Israël is het orgaan waar God zich van bedient voor de gehele 

wereld. Hij begint bij Abraham, en vervolgens Izaäk en Jakob. 
De laatste krijgt de naam Israël. Hij heet dan ook Israëls God. 
En zo is het gebleven tot op de dag van vandaag. 

  
En als u mij vraagt: Hoe kon Israël door de eeuwen heen 
overleven en hoe is het mogelijk, dat het nog bestaat tot op 

vandaag? dan kan ik alleen maar zeggen, dat dit te danken is 
aan God zelf en aan Zijn Wetten. God gaf via Mozes aan Zijn 
volk een onderwijzing (Wet) als een richtsnoer voor het leven. 
Nu weet ik wel, dat niet “gans Israël” zich aan de Wet hield. 

Daarom stuurde God dan ook Zijn profeten om het volk te 
waarschuwen. Maar, een “deel” heeft zich wel degelijk 
gehouden aan deze Wet en zag en ziet ook met reikhalzend 

verlangen uit naar de Messias en naar het Vrederijk. En dat gaf 
en geeft hun de wil om te overleven. 
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Een andere reden voor dit overleven is gelegen in het houden 
van de Sjabbat. Het behaagde de Heer God om 24 uren te 
rusten van Zijn Werken. Deze rustdag gaf Hij aan Zijn volk 

Israël mee als een teken van zijn bijzondere positie tussen alle 
andere volken. En uiteindelijk is het God geweest, die ons heeft 
doen herleven! Hij is de Getrouwe, de Eeuwige, die een 

Verbond sloot met Zijn volk. En ik behoor tot dit volk en blijf 
ertoe behoren, nu ik Jezus als mijn Messias heb leren kennen. 
  

Vraag: Hoe is dat zo gekomen? 
  
Antwoord: Als kind ging ik altijd aan de hand van mijn 
grootvader naar de sjoel, in de Wagenstraat in Den Haag en in 

Leiden op het Levendaal. Ik heb dus altijd over God gehoord, 
las over God, sprak de gebeden uit, maar ik had geen relatie 
met Hem. Als pianiste (met een diploma van het Koninklijk 

Conservatorium) gaf ik lessen, speelde in strijkjes, begeleidde, 
maar in al dat werk bleef er een verlangen naar iets hogers, ja 
naar God Zelf! 

Na het heengaan van mijn grootouders viel er een groot gat. Ik 
ging steeds minder naar de sjoel en kwam er tenslotte 
helemaal niet meer. Op een dag zag ik bij de buren een Bijbel 

liggen. Oude en Nieuwe Testament. Hoewel ik een afkeer van 
het Nieuwe Testament had, sloeg ik het zo maar open en mijn 
oog viel op de tekst: “Gij onderzoekt de schriften, want gij 

meent daarin het eeuwige leven te hebben, en DIE zijn het die 
van Mij getuigen” (Joh.5:39). 
Even later las ik Luc.24:44 “Dit zijn Mijn woorden, die Ik tot u 

sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven 
staat in de Wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen moet 
vervuld worden!” En ik dacht: “Ik ken Mozes en de Profeten en 

de Psalmen niet, wel de gebedenboeken, maar niet mijn eigen 
Oude Testament”. 
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Toen heb ik een Bijbel aangeschaft en ben ik het Woord van 
het begin af aan gaan lezen. Ik bleef bijv. haken bij 
Deut.18:18, dat er iemand (een profeet) na Mozes zou komen, 

waarvan gezegd wordt, dat we naar Hem moeten horen. Dat 
Hij één van onze broeders zou zijn (dus een Israëliet, een 
Jood). Toen kwam ik bij Jes.53 terecht. “Als een lam werd Hij 

ter slachting geleid, Hij deed zijn mond niet open ... om onze 
overtredingen werd Hij verbrijzeld ... de Heer heeft ons aller 
ongerechtigheid op Hem doen aanlopen” en alle verzen, die 

volgen openden mijn ogen, dat er zo Iemand geleefd heeft, nl. 
Jezus. Bij Micha 5 vond ik: “Gij Bethlehem Efrata, al zijt gij klein 
onder de geslachten van Juda, uit u zal Hij voortkomen, die 
een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is vanouds, 

van de dagen der eeuwigheid.” 
Langzaam ging ik Hem herkennen en tenslotte erkennen. Er 
schijnt nog een ander Bethlehem te zijn in Israël maar hier 

wordt exact gezegd Bethlehem, Efrata. Ik kon er niet meer 
omheen. Onze eigen profeten spraken eeuwen te voren van die 
Jezus, die later geboren is en geleefd heeft. Ik kon het 

checken! Ik weet dat de stap die ik gedaan heb, voor veel 
Joden onbegrijpelijk is. Niettemin geloof ik - nu ik al 50 jaar op 
deze weg ben - dat ik nog steeds Jodin ben, omdat ik als Jodin 

steeds de Jood Jezus gevolgd heb, die als rabbi door Israël 
ging en geheel volgens de Joodse Wetten leefde. 
  

Vraag: Voelt u zich nog met het Joodse volk verbonden? 
  
Antwoord: Hierop zou ik een Joods antwoord willen geven 

omdat de Joden bijna altijd een vraag met een wedervraag 
beantwoorden: Waarom zou ik mij er niet mee verbonden 
voelen? Ik ben een Jodin en blijf dit. Ik ben uit een Joods 

geslacht en volg Jezus (Jesjoea) uit het geslacht van David. Ik 
voel me net zo Joods, als de drieduizend, die op de Pinksterdag 
in Jeruzalem tot geloof kwamen. 
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Een heel ander punt is of Messiasbelijdende Joden zich 
verbonden kunnen voelen met de “gemeente van Jezus 
Christus”. U raakt dan een gevoelig punt. Ik zit nu al 50 jaar in 

een Gemeente. Als u mij vraagt: “Wordt een Jood, die tot 
geloof komt in Jezus, de Messias, een christen?”, zeg ik: 
“Nee!”, want dan lijkt het alsof je uit het Jodendom wegloopt. 

Het is juist andersom. Toen Jezus stierf aan het kruis, heeft Hij 
niet alleen de zonden verzoend, maar ook Jood en heiden tot 
één gemaakt, tot een “nieuwe mens”, de Gemeente (Ef.2:15). 

Toen het voorhangsel scheurde, lag de weg open voor de 
heidenen om bij Israël gevoegd te worden. 
  
Door de naam van Jesjoea, de Messias, te veranderen in Jezus 

Christus, heeft men de naam vergriekst en Jezus losgeweekt 
van Israël. En door de houding van de “gelovigen uit de 
volken” is men “christenen” tegenover “Joden” gaan plaatsen. 

Mag ik een voorbeeld geven? 
  
Toen de Heiland aan Petrus vroeg: “Maar wie zegt gij, dat Ik 

ben?” heeft Petrus zeker niet geantwoord: “Gij zijt de Christus“, 
want Petrus kende geen Grieks, wel Aramees    (Luc.9:20). 
  

Het zou aan te bevelen zijn om voortaan allen Messias of 
Gezalfde te zeggen, want dan weet Israël tenminste waar men 
het over heeft en de gelovigen uit de volken ook. Jezus is niet 

los verkrijgbaar. Hij behoorde - en behoort - bij Zijn volk en 
door dat volk heen bij de hele wereld. Ik moet eerlijk 
bekennen, dat dit nog weinig gezien wordt in de Gemeente, die 

bovendien hoofdzakelijk uit gelovigen uit de volken bestaat. 
 
Daarmee verbonden te zijn als Messiasbelijdende Jood voelt 

weleens schraal aan. Als mensen in je eigen gemeente niet 
zien, dat het gehoorzame gedeelte van Israël er helemaal bij 
hoort, voel je je wel eens eenzaam. 
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En dan te bedenken, dat het hele Nieuwe Testament door 
Messiasbelijdende Joden is geschreven en zo tot de volken is 
gekomen. Paulus zegt in Rom.11:1 niet: “Ik ben een christen”, 

maar hij noemt zich een Israëliet. En deze Israëliet is een 
apostel der heidenen geworden en in dit Bijbelgedeelte wordt 
waarschuwend de vinger opgeheven tegen de heidenen, niet 

hoogmoedig te zijn ten opzichte van Israël. 
  
Deze waarschuwing van Paulus hebben de kerken (uit-

zonderingen daargelaten) in de wind geslagen. Naar mijn 
mening moeten de kerken opnieuw Rom.11 gaan lezen en op 
de catechisatie niet meer leren, dat Israël de Messias heeft 
gekruisigd. Er was immers maar een gedeeltelijke verharding. 

  
Nog niet zo lang geleden hoorde ik in een uitzending zeggen: 
“De natuurlijke takken zijn weggebroken en nu zijn wij er voor 

in de plaats gekomen”. Maar deze persoon sloeg een woordje 
over. Er staat in werkelijkheid, dat enkele takken zijn 
weggebroken (Rom.11:17) en op een andere plaats, dat 

sommigen ongelovig zijn geweest (Rom.3:3). Daar hebben de 
kerken overheen gewalst. Ze zullen weer moeten gaan 
beseffen, dat ze door genade, door het bloed van het kruis, bij 

Israël zijn ingelijfd. Wanneer men dit gaat zien en innerlijk gaat 
verwerken, dan kan er een loopplank, een brug, geslagen 
worden, want na het ontdekken van een waarheid - ik weet dit 

in mijn eigen leven - zijn we nooit meer dezelfde! Of we gaan 
er op in en worden volgelingen (discipelen) of we worden 
deserteurs en komt God niet verder met ons. 

 
Tenslotte wil ik ook nog een vraag stellen. En ik stel die aan de 
kerken. 
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Als in de kerken de Wet voorgelezen wordt, die aan Israël 
gegeven is, dan hoort de gemeente ... “die de misdaad der 
vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde 

geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doet aan 
duizenden, van hen die Mij liefhebben en mijn geboden 
onderhouden” (Ex.20:6). 

  
Hoe kunnen zij dit voorlezen en tegelijk vertellen dat God met 
Israël, Zijn eerstgeborene, heeft afgerekend? Zijn toorn gaat 

tot in het derde en vierde geslacht, maar zijn barmhartigheid 
tot in het duizendste geslacht! 
  
Uit: “Kijk op Sion” - samenstelling: H. Goudswaard. 
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Jezus is niet los verkrijgbaar 
  

Deze titel is niet zo maar gebruikt, maar heeft een diepe 
achtergrond. Hoe ik daar toe kom? Wel, een klein jaar geleden 
was ik in een gezelschap waar een jong echtpaar het had over 

een datum. De man vroeg aan de vrouw: “Wanneer was dat 
ook weer? Met het Joodse Paasfeest of het christelijke Pasen?”  
  

Voor het eerst ging er een lampje bij mij branden. Ik vroeg 
naderhand, in een gesprek met hen: “Is Jezus soms twee keer 
opgestaan?” Wanneer er namelijk sprake is van Pasen, dan 

moet dat een Joods Feest zijn! Hij is in Israël geboren, heeft 
geleefd volgens de Joodse Wet, is op de avond voor het 
Paasfeest (waarop heel Israël de Seider viert) gevangen 

genomen en als een lam ter slachting geleid. Hij is in Israël 
gekruisigd en boven zijn kruis stond in het Grieks, Latijn en 
Hebreeuws: “Jezus, de koning der Joden”. Hij is ook in Israël 

opgestaan! 
  
En Jezus (Jesjoea) zegt zelf tegen de Samaritaanse vrouw: “Wij 

aanbidden wat wij weten; want het heil is uit de Joden!” 
(Joh.4:22). Degene, die God gezalfd heeft, de Gezalfde (de 
Koning werd gezalfd in Israël) behoort bij Zijn volk en in Hem 

en in Zijn volgelingen (de Messiasbelijdende Joden) is de Heer 
God naar Zijn gemaakt bestek verder gegaan met Zijn volk 
Israël, tot op de dag van vandaag! Jezus is dus niet los 

verkrijgbaar. 
  
Daarom kon Paulus ook in Rom.11:1 ten stelligste uitroepen 
dat God Zijn volk niet verstoten heeft. Dat zei hij op grond van 

Gods beloften in de Tora vermeld! Het Nieuwe Testament 
bestond namelijk nog niet. 
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In Paulus’ tijd begonnen de gelovigen uit de volken zich al 

enigszins te verheffen. Daar waarschuwt Paulus tegen. Had 
men maar beter naar hem geluisterd! Dan had de 
kerkgeschiedenis er heel anders uitgezien. 

  
Men is ten tijde van Chrysostomus en Augustinus de data van 
de Joodse Feesten gaan veranderen. Men wilde geen 

gemeenschap met die vervloekte sekte der Joden. De datum 
werd een week later gesteld. En hierin hebben wij hen slaafs 
gevolgd, zodat we nu een Joods Paasfeest en een christelijk 

Pasen hebben. Die “tweewegenleer” hebben ook wij zelf 
geschapen.  
  
Want aan het kruis heeft Hij die twee (Jood en heiden) in Zijn 

lichaam tot “één nieuwe mens” gemaakt: de Gemeente! En de 
gehele natuur deed mee: er kwam duisternis en het 
voorhangsel van de Tempel scheurde van boven naar beneden. 

Dat was aanschouwelijk onderwijs. De weg naar de Tempel 
was nu geopend, ook voor de volken. 
  

Wanneer er toen televisie was geweest had de gehele wereld 
dit kunnen zien en meemaken. Wat hebben de kerken door de 
eeuwen heen daarvan laten zien? Van dat ingelijfd worden in 

Israël? Medeburgers, medehuisgenoten Gods? 
Bitter weinig helaas; uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Het 
tegendeel, want in hun exegese hebben ze de richting, die de 

Heer God van den beginne had aangegeven, omgekeerd. God 
had het zo bekwamelijk samengevoegd (Ef.2:19). 
  

De kerkvaders zijn het gaan veranderen. Wanneer de gelovigen 
uit de volken weer hun van God gegeven plaats gaan zien en 
innemen, en dus hun exegese en woordgebruik gaan 

veranderen, dan komen de zaken weer in de goede rangorde 
te staan.  
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Onze exegese, en de daaruit voortspruitende houding ten 
opzichte van Israël, kon wel eens de grootste steen zijn die 
weggenomen zou moeten worden. Bij de opwekking van 

Lazarus beveelt de Messias aan de omstanders: “Neemt de 
steen weg”. Dan komt nota bene van degenen, die hem het 
meest naast staan, protest: “Heer, er is reeds een lijklucht, 

want het is al de vierde dag!”. En dan dat heerlijke antwoord 
van de Heiland: “Heb ik u niet gezegd, dat gij, indien gij 
gelooft, de heerlijkheid Gods zult zien?” (Joh.11:40). Deze 

geschiedenis is voor mij een oproep aan de kerk. Er wordt van 
ons geloof gevraagd en dan krijgen we inzicht. 
  
“De steen wegnemen”, opdat die belemmering tenminste weg 

is. Dan gaat er iets gebeuren, dan kan er iets gebeuren. Dan 
pas komt er werk aan de winkel. Dan worden we ingeschakeld. 
Dan worden we solidair met Israël en gaan we hen in elk 

opzicht helpen. 
  
Daadwerkelijke hulp. Dan zijn we bezig met wat in vers 44 

staat: “Ontbindt hem en laat hem heengaan.” Dan zijn we 
medearbeiders Gods, omdat we medeburgers en medehuis-
genoten Gods zijn geworden. Dan valt elke muur weg en is het 

één kudde en één Herder. Dit zou wel eens de sleutel kunnen 
zijn voor de kerken tot een “leven uit de doden”. 
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Is de uitdrukking “de nieuwe mens” 
voor tweeërlei uitleg vatbaar? 
  
Heeft “de nieuwe mens” twee betekenissen? (Ef.2:15, Ef.4:21-

24, Col.3:10) Wanneer Paulus in Ef.4:21-24 de uitdrukking 
“oude en nieuwe mens” gebruikt, begrijpen de gelovigen (de 
wederomgeborenen) wat hij daarmee bedoelt. Zij hebben het 

immers zelf ervaren toen zij in Jezus als de Gezondene van de 
Vader gingen geloven en vanzelfsprekend gingen volgen, dat 
hun leven totaal werd veranderd, vernieuwd. 

  
Paulus geeft dan ook duidelijk de tegenstelling aan tussen de 
oude en de nieuwe mens. Hij geeft uit de praktijk aan, hoe het 

was zonder de Messias en hoe het is (moet zijn) met Hem. Dat 
Jezus dit aan het kruis heeft volbracht, was en is de boodschap 
van Paulus. Toch meen ik, dat wij het verzoenend werk van 

Jezus de Messias tekort doen, wanneer alleen dit aspect naar 
voren komt. 
  

Paulus laat ons in Ef.2 ook de andere betekenis zien, daarmee 
tegelijk de juiste positie van Israël ten opzichte van de 
Gemeente aangevend. Daar wordt ook van een “nieuwe mens” 

gesproken, maar daar heeft het een geheel andere betekenis, 
namelijk van verzoening tussen Jood en gelovige uit de volken. 
Paulus laat zien, dat aan het kruis op Golgotha Israëls Messias, 

in zijn lichaam, die twee (Jood en heiden) tot één heeft 
gemaakt: om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één 
nieuwe mens te scheppen ... (Ef.2:15b). Deze “nieuwe mens” 
is de Gemeente, bestaande uit Joden en niet-Joden. Paulus legt 

dan ook in datzelfde hoofdstuk uit, dat de gelovigen uit de 
volken nu bij Israël zijn ingelijfd, mede-erfgenamen, 
medeburgers en huisgenoten. 
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Medeburgers, mede-erfgenamen 

 
Dit wil dus zeggen dat er reeds burgers en erfgenamen zijn. Dit 
bewijst, dat God nooit met Israël is opgehouden, maar 

daarmee doorgegaan is naar Zijn gemaakt bestek! Israëls God 
is daar ook nooit van afgeweken. 
  

Vandaar, dat Paulus in Rom.11:25 spreekt van een 
gedeeltelijke verharding, die over Israël gekomen is. Het éne 
gedeelte werd verhard, het andere gedeelte volgde Jezus als 

Messias. Beide gedeelten heten Israël! Dat is men door de 
eeuwen heen vergeten! 
  

U kunt dus rustig in uw Bijbel de witte bladzijde(n) tussen het 
Oude en Nieuwe Testament verwijderen. Het Oude zowel als 
het Nieuwe Verbond is door God met Israël aangegaan en is 

door Israël geschreven. Matteus, Marcus, Lucas, Johannes, 
Petrus, Jacobus en Paulus zijn allen Messiasbelijdende Joden. 
  

Zoals ik al zei, dat is men vergeten. Zij worden christenen 
genoemd. Naar mijn bescheiden mening is te Antiochië, waar 
de volgelingen van Jezus de Messias voor het eerst christenen 

genoemd werden, de wissel verkeerd komen te staan. En als 
de wissel verkeerd staat, gaat de trein ook verkeerd. Men is 
van Israël, de wortel, steeds verder weggegaan. Zover zelfs, 

dat men vergeten is, dat Jezus een Jood is. Dat is in deze 20e 
eeuw weer naar voren gekomen. Dat men dit gelukkig weer is 
gaan zien, spreekt voor zichzelf. Toch is er een groot deel van 
de christenen, dat dit nog niet ziet. 
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Gemeente, waar is uw partner? 

 
In Ef.2:15 laat Paulus als het ware zien, dat Jezus de Messias, 
een huwelijk gesloten heeft tussen Joden en gelovigen uit de 

volken. Hij heeft die twee tot één gemaakt. “Is God een God 
van de Joden alleen? Nee, ook van de heidenen” (Rom.3:29). 
Daar aan het kruis werden ze volledige partners. De volken 

werden mede-erfgenamen naast Israël.  

  
Met welk Israël dan? Wel, met dat gedeelte dat de Messias 

volgde; het gehoorzame gedeelte. God is dus gewoon door-
gegaan met Israël! Wordt dit nu openbaar in de Gemeente?  
  

Waar is dan uw partner, Gemeente? 
Is het eigenlijk niet zo, dat wij nu aan de Gemeente moeten 
vragen: “Is God een God der heidenen alleen? Is Hij het niet 

ook der Joden”? (vrij naar Rom.3:9 en 9:24). En nu nogmaals 
de vraag aan de gelovigen uit de volken: “Waar is uw partner? 
Waar zijn de Messiasbelijdende Joden? Waar zijn die 

volgelingen van Jezus”? 
  
Omdat de kerk zich in de plaats van Israël heeft gesteld, is er 

een Babylonische spraakverwarring ontstaan en is van het plan 
dat de Heer God gemaakt heeft voor Israël en de volken, niet 
veel overgebleven.  

  
De dingen aangaande Israël en de volken zullen in hun juiste 
rangorde gesteld moeten worden; eerst de Jood en ook de 

Griek (Rom.2:9-10).  
  
Wanneer een Jood gaat geloven, dat Jezus de Messias is, wordt 
hij geen christen, maar hij wordt weer echt Jood, hij wordt 

compleet. Hij is als natuurlijke tak weer geënt op de edele 
olijfboom (Rom.11:24b). 
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In wezen is het dus zó, dat de gelovigen uit de volken in alle 

beloften van God aan Israël gedaan, delen (mededeelachtig 
zijn ... Rom.11:17). Wanneer men dit gaat zien, dan gaat men 
eindelijk ook ontdekken, dat men eeuwenlang zonder zijn 

Joodse partner heeft geleefd; dat het geen ècht huwelijk was. 
Men heeft gescheiden geleefd. Vandaar mogelijk het verval in 
de kerken? 

  
Moge de Heer God geven, dat het Messiasbelijdende gedeelte 
van Israël samen met de gelovigen uit de volken die heerlijke 

eenheid openbaren van één kudde en één Herder: de 
Gemeente, de ene nieuwe mens, waarvan Jezus de Messias, de 
nieuwe Adam, het hoofd is (Ef.4:15).  
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Zijn bloed kome over ons en onze 
kinderen 

  
In een radiovraaggesprek aangaande Israël vroeg, of liever 

gezegd riep iemand: “Maar ze hebben toch zeker zelf 
geroepen: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen”. 
Mijn antwoord was: “Jazeker, dat hebben de leidslieden 

(hoeveel zullen er dat geweest zijn?) inderdaad geroepen”. 
Maar de Heiland heeft toch maar één soort bloed en zo ik in 
mijn Bijbel lees is dat ter verzoening! 

  
Zou u het niet zo kunnen zien zoals het in Joh.11:49ev staat: 
“Maar één van hen, Kajafas de hogepriester zei tot hen: Gij 
weet niets en gij beseft niet, dat het in uw belang is dat één 

mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. 
Maar dit zei hij niet uit zichzelf, doch als hogepriester van dat 
jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk en niet 

alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen 
Gods bijeen te vergaderen.” 
  

Ik geloof niet, dat Kajafas de draagwijdte besefte van wat hij 
daar uitsprak. Daarom staat er ook dat hij profeteerde. Hij 
beriep zich geheel op de Joodse Wet. 

  
In dit licht zie ik hoe de leidslieden daar zonder het zelf te 
beseffen over Israël het verzoenend bloed hebben afgeroepen. 

Bij mijn weten had Israëls Messias geen twee soorten bloed 
zoals de kerkvaders ons willen doen geloven. 
  

In wezen maakten de kerkvaders de bede van de Messias aan 
het kruis: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij 
doen” ongedaan. 
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Immers, God heeft Israël lief ondanks alles! Daar moeten we 
het allemaal van hebben. Ook hierin is Israël ons tot voorbeeld 
gegeven. 

  
Deze gezindheid komt bij Israëls God altijd naar voren, nl.: 
“Barmhartig en genadig is de HEER, lankmoedig en rijk aan 

goedertierenheid“ (Ps.103:8). En wanneer dat gemist wordt bij 
de gelovigen uit de volken moeten we goed opletten! Het is 
zoiets als: “de koe melken en met onze voet (houding) het 

emmertje omgooien”. En dat is een kwalijke zaak!  
  
Daar is (de goeden daargelaten) de kerkgeschiedenis mee 
volgeschreven, uitlopend in de Holocaust. 

  
Mogen wij allen voor zulk een houding bewaard worden. 
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Besnijdenis en doop zijn een joodse 
aangelegenheid 
  
Het komt veelvuldig voor, dat besnijdenis en doop in één adem 

genoemd worden, ja, dat de doop in de plaats van de 
besnijdenis is gekomen. Gelukkig komt men van dit laatste 
terug. 

  
Toch lijkt het mij nodig om de besnijdenis en de doop eens wat 
nader te bekijken. Toen God met Israël een verbond sloot heeft 

Hij uitdrukkelijk aan Abraham geboden dat al wat mannelijk 
was, besneden moest worden. Deze besnijdenis, dit teken van 
het verbond, wil uitdrukken, dat er later een besnijdenis van 

het hart moest plaatsvinden. (Deut.10:16, Jer. 4:4, Rom.2:29) 
  
Eigenlijk is de gehele eredienst, met inbegrip van de 

tabernakel, een afbeelding van de Gemeente die later komen 
zou, bestaande uit gelovige Joden en gelovigen uit de volken. 
Alvorens men de tabernakel inging, stond in de voorhof het 

koperen wasvat. Dat mocht geen Jood overslaan wanneer hij 
de tabernakel wilde binnengaan. Hij moest eerst door water 
gereinigd worden om voor God te naderen. Dit koperen wasvat 

is ook een afbeelding (teken) van de doop. Een teken van 
afwassing der zonden. 
  

Veel later komt Johannes de Doper. Deze riep zijn eigen volk 
(dus besnedenen) op zich te bekeren. En een ieder die deze 
oproep verstond, werd door Johannes in de Jordaan gedoopt. 
Een puur Joodse aangelegenheid! Johannes zei tegen de 

Joden: “Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij 
komt zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”. 
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Trouwens, de Heer Jezus, Israëls Messias, die op de 8e dag 

besneden was, liet zichzelf door Johannes dopen en toen deze 
even tegenstribbelde zei Jezus: “Laat nu af, want aldus 
betaamt het ons om alle gerechtigheid te vervullen” (Mat.3:15). 

  
Zo zien we, dat dopen een Joodse handeling is en wie nog zou 
twijfelen, hij of zij ga naar de woestijn van Judea, al waar een 

prachtig doopvont is, in die zin dan, dat het aan weerszijden 
trappen heeft. Men daalt dus het ene trapje af, komt in het 
water en gaat dan weer het andere trapje op. Dus niet dezelfde 

weg terug. Als het ware komt men er anders uit dan men er 
ingegaan is. 
  
Ik hoor wel eens van mijn Joodse broeders en zusters, die in 

de Messias geloven, zeggen: “Nu, in deze tijd, zou ik mij niet 
meer laten dopen”. Zij en het andere gedeelte van Israël 
hebben de indruk, dat de doop christelijk is. Maar die is niet zo 

maar uit de lucht komen vallen, maar vindt haar oorsprong in 
Israël. Door de loop der eeuwen is alles door elkaar gegooid. 
Men heeft niet alleen het Verbond van Israël genomen, maar 

ook de doop. Zoals de gelovigen uit de volken nu 
langzamerhand gaan zien, dat zij (volgens de Schriften) bij 
Israël zijn ingelijfd, zo ook dat van oorsprong de gelovigen 

gedoopt zijn in de naam van Jezus, de Jood bij uitnemendheid! 
Het is goed ons te realiseren, dat dopen een Joodse handeling 
is. Het mikwe is daar nog een bewijs van. 

  
Om nog even op de besnijdenis terug te komen. Deze was dus 
het zegel van het Verbond. Dat Verbond is alléén met Israël 

gesloten. Hoe komen we nu allen tot dit Verbond? 
Israël moest een zegen zijn voor alle volken. Met de komst van 
de Messias is in de geschiedenis iets nieuws gekomen. Na Zijn 

sterven scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. De 
weg was open. 
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Hoe komen nu de Jood en de Griek tot het nieuwe Verbond, de 

Gemeente? 
  
Wel, de Jood komt tot het Verbond door het bloed en de Griek 

komt ook door het bloed tot het Verbond. Hoofdzaak is, dat we 
bij elkaar komen! Beiden moeten door bloed heen, d.w.z. via 
de Messias, het offer. Er is geen andere weg. Wij behoren dus 

niet automatisch tot het Verbond. “Ik ben de Deur”, “Ik ben de 
Weg”. Zo is het. Op geen andere grond dus komen wij tot de 
Gemeente van de Messias. “Zij, die uit het geloof zijn, worden 

gezegend tezamen met de gelovige Abraham” (Gal. 3:9). 
Ik herhaal nog eens, dat in Handelingen steeds wordt 
gesproken van “en zij werden in de naam van Jezus gedoopt”. 
Het ging en gaat via Hem naar de Vader.  

  
Wij komen dus allen via het geloof in Jezus (besnijdenis van 
het hart) tot het Verbond en worden dan “als bij Israël 

ingelijfd”. De scheidsmuur is weg, die tussen Israël en de 
volken bestond (Ef.2). En nu wordt het: “Indien gij van Jezus, 
Messias zijt, zo zijt gij Abrahams zaad en naar de beloften 

erfgenamen”. Wij behoren dus alléén tot het Verbond, indien 
we van de Messias zijn. We horen bij elkaar. Jafet zal wonen in 
Sems tenten! En dan wil ik het woord “wonen” benadrukken. 

  
De Messiasbelijdende Joden hebben vaak het gevoel, dat ze 
“logeren” in de tent van Jafet. En dat moet niet zo zijn! 

Wanneer een Jood door zijn of haar geloof in de Messias zich 
laat dopen, dan komt hij of zij daadwerkelijk bij zichzelf thuis. 
Een “Joods thuis” en het is groot genoeg om Jafet erbij te 

hebben als medebewoners (Ef.2). 
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Op de Pinksterdag, dus na de dood en opstanding van de 
Messias, werden 3.000 Joden gedoopt. Ze werden door de 
prediking van de volgelingen van de Messias geraakt in het 

hart! Ook ging op die dag het woord van Johannes de Doper in 
vervulling: “Die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest 
en met vuur”. Dat hebben Zijn volgelingen in Jeruzalem 

beleefd! 
  
Petrus zegt dan ook op de vraag van het volk “Wat moeten wij 

doen?” “Bekeert u en een ieder laat zich dopen in de Naam van 
Jezus, Messias; tot vergeving van uw zonden en gij zult de 
gave van de Heilige Geest ontvangen”. 
  

Die 3.000 uit Israël (allen besnedenen) worden dus met de 
doop in Israël gedoopt! Naderhand worden o.a. Cornelius, de 
hoofdman en vele anderen na hen in Israël ingelijfd! 
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De kleine lettertjes in de polis van 
Paulus 
  
Ik heb ooit eens op een assurantiekantoor gewerkt. We 

schreven toen de polissen. Sommige zinnen in gewoon 
handschrift en sommige in kleine lettertjes. Wanneer we nu de 
polissen bekijken is dat nog precies zo en het is een goede 

zaak om juist op die kleine lettertjes (woordjes) te letten. Daar 
komt het vaak op aan. 
  

Ik wil met u de levensverzekering, geschreven door de apostel 
Paulus, doornemen. Hij heeft nl. een levensverzekering 
opgesteld aangaande het volk Israël en wel zo duidelijk, dat ik 

er niet aan twijfel of zijn opdrachtgever, de God van Israël, die 
ten volle zal uitkeren op Zijn tijd. 
  

Door de eeuwen heen heeft men echter de kleine lettertjes 
over het hoofd gezien en heeft men een verwarrend beeld 
gekregen, zodat de één kan zeggen: “Israël heeft afgedaan”; 

een ander kan weer zeggen: “Israël is tijdelijk ter zijde gesteld” 
enz. enz. 
  

Mag ik u nu de polis voorlezen die Paulus ons in Romeinen 11 
nagelaten heeft? 
Hij zegt dan: “Heeft God zijn volk verstoten?” Die vraag is 

natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat leefde 
toen al blijkbaar bij de gelovigen uit de volken. Paulus ontkent 
dat ten stelligste “Volstrekt niet!” - daar komt het eerste kleine 
woordje - “want ik ben immers zelf een Israëliet.” Dat “want” 

wil zeggen: al was ik het alléén maar, dan is dat al Israël. 
 
En hij benadrukt het nog verder door te zeggen: “uit het 

geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin”. Let wel, 
Paulus noemt zich daar geen christen (men heeft hem zo 
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genoemd), maar een Israëliet. Heel concreet. En nogmaals 

betuigt hij: “God heeft Zijn volk niet verstoten dat Hij tevoren 
gekend heeft.” 
  

Dan komt er een eigenaardige clausule in de polis. Eerlijk 
gezegd heb ik lange tijd niet begrepen waarom Paulus ineens 
de profeet Elia aanhaalt. Ik meen daar nu iets van te begrijpen. 

  
We moeten goed bedenken, dat in Paulus’ tijd alleen de 
geschriften van Mozes en de Profeten bestonden. Dat, wat we 

nu het Nieuwe Testament noemen, bestond eenvoudig niet. 
Nu laat Paulus zien dat Elia, deze man Gods, in zijn tijd denkt, 
dat hij alleen overgebleven is! En dat zegt Paulus nu tegen de 
gelovigen in Rome. Hij vergelijkt ze met Elia. “Niks hoor”, zegt 

Paulus: “jullie denken, dat jullie alleen overgebleven zijn.” En 
precies, zoals tot Elia (een mens van gelijke beweging als wij) 
komt nu een goddelijk antwoord: “Ik heb Mijzelf nog 7000 man 

overgelaten die de knie voor het beeld van Baäl niet hebben 
gebogen”. Paulus laat de gelovigen van Rome zien (vers 5), dat 
er in deze tegenwoordige tijd (dus in Paulus’ tijd) een 

overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Paulus heeft 
immers Pinksteren meegemaakt, d.w.z. hij leefde in die tijd en 
hij heeft gehoord, dat daar nota bene 3000 Joden gingen 

geloven dat Jezus de Messias was en 2 weken daarna nog eens 
2000! Hoe heeft diezelfde Paulus zich daar toen aan geërgerd 
en hoe heeft hij ze vervolgd! 

  
Hij, die de Schriften kende, die aan de voeten van Gamaliël 
heeft gezeten, zag toch niet het plan van God. Totdat de Heer 

God zelf hem de ogen opende! En van Hem uit ging hij dingen 
zien die hij tot nu toe niet gezien had. Het is alsof hij de 
gelovigen wil duidelijk maken: “Denk erom, ook al ben je een 

gelovige (net als Elia), je kunt het soms mis hebben.” Er moet 
in je leven een “Goddelijk” antwoord komen. Niet jouw uitleg, 
Elia, niet jullie uitleg gelovigen uit de volken, maar een 

Goddelijk uitleg. Dat probeert Paulus duidelijk te maken. 
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Dan komt er weer een eigenaardige clausule in de polis, die we 
op het eerste gezicht niet direct begrijpen. 
In vers 7 staat: “Wat dan? Hetgeen Israël najaagt heeft het 

niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, 
en de overigen zijn verhard.”  
Er is dus een gedeelte van Israël, dat het nog niet ziet en er is 

een gedeelte van Israël dat het wel mag zien. Dus in dat 
uitverkoren volk is er een verkiezing! Een uitverkiezing in de 
uitverkiezing! Beiden heten Israël. 

Paulus bevestigt dat nog eens in Rom.11:25. Hij wil dat ze het 
gaan zien, dat er een gedeeltelijke verharding over Israël 
gekomen is. Er is dus een gedeelte van Israël, dat het wel is 
gaan zien. Daar behoren de 12 volgelingen van Jezus toe. 

Zogezegd de stoottroepen. Dan met Pinksteren zo'n 3000 en 
even daarna 5000 van Israël, die in Hem geloofden. Dat waren 
de eerstelingen. 

  
En zoals bij Israëls oogstfeest door de priester een garf van de 
oogst voor het heilige der heiligen heen en weer bewogen werd 

als een belofte voor de gehele oogst, zo kan Paulus dan ook in 
deze polis schrijven: “En als de eerstelingen heilig zijn, zo is 
ook het gehele deeg heilig”. Hij belooft daar een uitkering in de 

polis, die je eigenlijk alleen door het geloof kan zien. Ja, hij 
gaat zo ver, dat hij in vers 26 de levensverzekering van Israël 
afsluit met: “En aldus zal gans Israël behouden worden”. Ja, 

Israël chai, Israël zal leven. 
  
Maar ik heb nog een paar kleine woordjes waar we de eeuwen 

door geen acht op geslagen hebben en waardoor de kerken 
zijn gaan scheiden wat God verenigd heeft. Het gaat niet om 
Israël, maar om de God van Israël, die wil dat alle mensen 

behouden worden en tot de kennis der waarheid komen, zodat 
de ganse aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Alleen … 
volgens Zijn gemaakt bestek en niet wat de kerken er aan 

gerestaureerd hebben. 
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Een heel bijzonder aspect voor mij is dan ook wat Rom.3:29-30 
daarover zegt: “Of is God alleen de God der Joden? Niet ook 
der heidenen? Zeker ook der heidenen. Indien er namelijk één 

God is die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en 
de onbesnedenen door het geloof”.  
Zij komen uit een ander straatje, maar komen uiteindelijk 

bijeen door die ene Messias. Wel onderscheiden, maar niet 
gescheiden. 
  

Zo heb ik jarenlang overhoop gelegen met Rom.11:15: “Want 
indien hun verwerping de verzoening der wereld is wat zal hun 
aanneming anders wezen dan het leven uit de doden?” 
  

Zo op het eerste gezicht lees je, dat Israël verworpen is en 
zeggen velen “Daar zijn wij (de kerk) voor in de plaats 
gekomen.” Deze exegese begon al in Paulus’ dagen en vandaar 

zijn stellige ontkenning. Er moet dus iets fout zijn in de 
exegese door de eeuwen heen. Zo ik al zei, er bestond alleen 
het Oude Testament. Paulus moet dus vanuit deze Geschriften 

geciteerd hebben. Mijns inziens citeert hij daar o.a. Ps.118:22. 
Daar wordt inderdaad van verwerping gesproken, maar dan in 
actieve vorm. De steen die de bouwlieden (leidslieden) 

verworpen hebben. 
  
In het Grieks heeft apobole (verwerping) dan ook twee 

betekenissen, namelijk een passieve en een actieve. Men moet 
dus lezen: “Want indien hun verwerping van de Messias de 
verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming van de 

Messias anders wezen dan het leven uit de doden”. 
  
En nu kom ik weer op een klein woordje in vers 17 van 

hoofdstuk 11. Daar staat: “Indien nu enkele van de takken 
weggebroken zijn en gij (gelovigen uit de volken) als wilde loot 
daartussen geënt zijt” en in Rom.3:3 vraagt Paulus: “En als 

sommigen ontrouw zijn geworden, zal dan hun ontrouw, Gods 
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trouw teniet doen?” Ziet u wel, dat Paulus heel anders 

catechisatie zou geven dan de kerk eeuwenlang gedaan heeft? 
Die leerde (en leert misschien nog steeds) dat Israël z'n 
Messias verworpen heeft, dat Israël ongehoorzaam is geweest, 

enz. 
Paulus’ onderwijs is: Er is een gedeelte van Israël 
ongehoorzaam en er is een gedeelte gehoorzaam. Bij dat 

laatste gedeelte van Israël zijn jullie, gelovigen uit de volken, 
nu gevoegd, geënt. 
  

Bij de kruisiging van Messias Jezus, scheurde het voorhangsel 
van de Tempel en kwam de weg open voor de volken. Zij 
werden, om bij de polis van Paulus te blijven, geënt op Israël. 
Juist door deze Messias is de Heer God verder gegaan met 

Israël en door Israël met de volken. Precies volgens Zijn 
gemaakt bestek. 
  

Er is inderdaad iets nieuws gekomen toen het voorhangsel 
scheurde en de gehele natuur mee deed en Jesjoea haMasjiach 
uitriep: “Het is volbracht!” Niet alleen mijn (onze) verzoening 

met God, maar Hij heeft in Zichzelf één nieuwe mens 
geschapen, nl. Jood en niet Jood samengevoegd, die eerst 
gescheiden leefden. (Ef.2:14-22) 

  
Dat is dan de ware gemeente “Jood en heiden knielen samen in 
één Naam!”. Een huwelijk, waarin twee één worden. En wat 

God heeft samengevoegd, zal de mens niet scheiden! 
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Op één been kun je niet lopen 
  

Bij een normaal, gezond lichaam zitten alle ledematen op hun 
plaats en doet elk lid datgene, waartoe het gesteld is. Het 
hoofd (de hersenen) zendt impulsen uit en zo functioneert het 

lichaam goed en regelmatig. Men spreekt dan van een gezond 
lichaam. 
Je gaat dat pas echt waarderen, wanneer niet alles meer goed 

zit en er gebreken komen. Soms van binnenuit, onzichtbaar 
dus. Wanneer we daarmee naar een goede dokter gaan, dan 
zal deze eerst de oorzaak van het euvel opsporen, om daarna 

de juiste therapie te kunnen geven tot genezing. 
  
Als ander beeld zou je een huis, een gebouw kunnen nemen. 

Beide beelden komen in de Bijbel voor. Zo lezen we in Kol.1:18 
“Hij (de Messias) is het hoofd van het lichaam, dat is de 
gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, 

zodat Hij in alles de eerste zou zijn.”  
En in Efeziërs 2:21-22 staat: “In Hem wast elk bouwwerk, goed 
ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heer, in wie ook 

gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.” 
Onze God en Vader, de Schepper, de Bouwmeester, heeft een 
woonstede gebouwd, zéér bekwaam. Er ontbreekt niets aan! 

Hij heeft al aan Mozes gezegd bij de oprichting van de 
tabernakel: “Ziet nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat 
u daarvan op de berg getoond is” (Ex.25:40+26:30). 

  
Wanneer wij dit aandachtig lezen, gaan we ontdekken, dat in 
de tabernakel, de gemeente, het lichaam al wordt uitgebeeld. 
Alles wordt aan Mozes nauwkeurig aangegeven. Om maar eens 

iets te noemen. In de Statenvertaling staat met betrekking tot 
het ophangen van de grote gordijnen hoeveel striklisjes er 
precies gemaakt moeten worden. Die grote gordijnen hangen 

er bij de gratie van die striklisjes. Als er één striklisje los zit of 
gemist wordt, hangt het gordijn niet goed. 
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Zo is het ook in de gemeente. De één kan niet zonder de 
ander. Dat is precies wat Paulus ons zegt: “Want het lichaam 
bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de 

voet zou zeggen: omdat ik niet de hand ben behoor ik niet tot 
het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien 
het oor zou zeggen: omdat ik niet het oog ben behoor ik niet 

tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam?” (1 
Kor.12:14-16). 
  

Evenals het lichaam is ook de gemeente een levend orgaan. 
Door de gemeente heen werkt God op aarde. Hij is met een 
heel uitgewerkt plan gekomen. Zoals er staat geschreven: 
“Naar de bepaalde raad en voorkennis van God” (Hand.2:23). 

En wat Zijn hand eenmaal begonnen is, dat zal Hij ook 
voleinden. Dwars door alle ongehoorzaamheid en ongeloof van 
de mensenkinderen heen. 
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Het fundament 
 

U zult zich ongetwijfeld afvragen wat het opschrift van dit 
hoofdstuk nu eigenlijk wil zeggen. Ik wil proberen dit duidelijk 
te maken. Zoals gezegd, het is en was Gods voornemen de 

wereld weer met zichzelf te verzoenen, de wereld die door de 
zonde van Hem afgevallen was. Vanaf het begin stond zijn plan 
vast: “verzoening”. Daartoe ontvouwde Hij het plan. De grote 

Architect maakte een bestek om een geestelijk huis te bouwen, 
een “woonstede Gods in de Geest”. Laten we zien hoe dit plan 
ontvouwd werd. 

  
Om te beginnen bij Abraham. God riep hem bij de afgoden 
vandaan en zette hem apart. God gaf hem de belofte, dat in 

zijn zaad alle geslachten van de aarde gezegend zouden 
worden.  
 

Ja, dat hij zelf tot een groot volk zou worden. Daartoe had Hij 
al een plek uitgekozen waar de wieg van dit grote volk zou 
staan. Hier tekende de Heer God het fundament van dit 

geestelijke huis: God - land  volk. 
  
Daarna komt er een Wet voor dit land en dit volk. Dat staat zo 

mooi in Psalm 147: “Hij heeft Jakob zijn woorden bekend-
gemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus 
heeft Hij aan geen enkel volk gedaan en zijn verordeningen 

kennen zij niet. Halleluja.” (vers 19-20) 
Paulus verwoordt het zo goed in Rom.9:4 “Immers, zij zijn 
Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de 
heerlijkheid en de Verbonden en de Wetgeving en de eredienst 

en de beloften.” 
  
Kortom, dit volk is toegerust om tot een licht voor de volken te 

zijn. En dat is ook gebeurd. Mozes zegt: “De Heer zei tot mij: 
een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal 
de Heer, uw God, u verwekken” (Deut.18:15). Op dit laatste wil 
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ik u attenderen - “uit het midden van Israël.” Later gaat Micha 

ook nog zeggen waar deze profeet geboren zal worden, 
namelijk in Bethlehem Efrata (Micha 5:1). 

  

God is doorgegaan met Israël 

Deze dingen zijn allemaal geschied zoals Mozes en de Profeten 

gezegd hebben. Jesjoea is geboren, alles volgens het gemaakt 
bestek, op een goed fundament. Tijdens zijn verblijf op aarde 
heeft Hij als een echte Jood trouw de Wet volbracht, daar is 

geen tittel of jota van vervallen. Tot op het kruis. Daar stond in 
de drie wereldtalen van die tijd Hebreeuws, Grieks en Latijn: 
“Jesjoea, de Koning der Joden.” 

 
Hij is nooit losgekomen van zijn volk. Maar moest dat dan? 
Zeer zeker niet. Alleen, “men” heeft Hem losgeweekt van 

Israël, terwijl Hij zelf met zijn eerste twaalf gezondenen - allen 
Joden! - juist is doorgegaan met Israël. Israël hing als het ware 
aan een zijden draadje, maar laten wij niet vergeten, dat de 

God van Israël dat zijden draadje vasthield. Evenals in Jes.11:1 
geschreven staat: “En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk 
van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.” Wat 
is nu een rijsje? Een slap, nietig ding. En toch, zijn naam is 

wonderbaar. (Jes.9:5) 
  
Vaak krijg ik, wanneer ik zeg dat God met Israël gewoon 

doorgegaan is, als tegenwerping te horen: “Maar niet met 
Israël als volk, alleen maar met een rest.” Bemerken zij dan 
niet, dat dit nu juist Gods handelen met zijn volk is? Paulus 

durft zich garant te stellen voor het hele volk. Leest u maar wat 
hij in Rom.11:1 zegt: “God heeft zijn volk toch niet verstoten? 
Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet?” Met andere 

woorden: “al was ik er alleen maar, dan nog heeft God zijn volk 
niet verstoten”. 
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Wij bemerken dus, dat Israëls God nooit dat fundament 

veranderd heeft en het ook niet anders is gaan noemen. Israël 
blijft Israël. “Men” is het anders gaan noemen, maar de Heer 
God heeft dat niet gedaan. Dat kunnen we trouwens ook 

nagaan. Want zoals de verstrooiing (de ballingschap) voor 
Israël door de eeuwen heen gegaan is, zoals voorzegd is en 
men daar geen bezwaar tegen maakte, zo hebben wij ook 

kunnen constateren, dat ze nu weer naar het land terugkeren 
overeenkomstig de voorzegde beloften daarover. Dit moet ons 
opmerkzaam maken en blij. Dat gaat ons geloof in de trouw 

van de God van Israël versterken, de God die, ondanks alles, 
doorgaat met zijn plan. 
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Schisma 
 

Wij zouden ons zelf de vraag kunnen stellen of laten stellen:  
Waren de eerste volgelingen van de Messias Joden? In welk 
land leefden ze? Waar heeft zich alles afgespeeld? Is er een 

opdracht aan de twaalf eerste volgelingen gegeven en zo ja, 
wat hield die opdracht dan in? Waar moesten ze beginnen en 
waar eindigen?  

  
Toen de eerste twaalf gezondenen van de beloofde Messias het 
goede nieuws gingen vertellen aan hun broeders in Israël, 

waren het toen ineens geen Joden meer? Kan iemand mij daar 
een antwoord op geven? Ik zou zeggen: Toen werden ze eerst 
echt compleet Jood. De beloofde Messias was gekomen, en dat 

geloofden ze. En daar gingen ze van vertellen, zoals God het 
bevolen had: om te beginnen bij Jeruzalem en dan tot aan de 
einden der aarde. 

  
Israël zelf ging zo ver, dat het de Tora in het Grieks vertaalde. 
Daar werkten vele rabbijnen aan mee. Dat is een goede zaak 

geweest! Maar het verder vertalen vanuit het Grieks in andere 
talen is niet goed gedaan. Bijvoorbeeld: apostel, discipel, 
evangelie, Christus en het daarvan afgeleide christenen. Het 

was zo net alsof er iets heel anders gekomen was. Daar is de 
breuk, het schisma ontstaan. En wel zo diepgaand, dat het is 
alsof er nooit meer geheeld kan worden. Maar ik weet wel 

beter, want de God van Israël laat nooit varen wat zijn hand 
eenmaal begon! En Hij is daar nu, in deze tijd, mee bezig. 
  
Er werd mij eens gevraagd: “Hoe moet je de Profeten lezen?”. 

Een merkwaardige vraag eigenlijk, vindt u niet? Het antwoord 
hierop vind ik heel eenvoudig, en het is: lezen wat er staat en 
geloven wat er staat, dan heb je wat er staat. 

 
  



41 

 

Wanneer de Heer God tot Israël spreekt, dan spreekt Hij tot 

Israël. Dan moeten wij er geen ander woord voor in de plaats 
zetten. Wel mogen de gelovigen uit de volken door de uitroep 
van de Heiland aan het kruis: “Het is volbracht”, zich bij Israël 

ingelijfd weten. De profeet Zacharia zegt dat Jeruzalem een 
open plaats zal zijn. Dat betekent: zonder muren, open. 
Volken, kom er maar bij. Eén kudde, één herder. Dat is, naar ik 

meen, Gods plan en Gods doel. Opdat Hij alles en in allen zal 
zijn. 
  

  

Partner 

Wanneer we ons allen eens eerlijk voor God stellen en met 
onze (voor)vaderen gaan zeggen: “Doorgrond mij, o God, en 
ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten en zie of bij 
mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg”, dan 

kan het niet anders of wij laten ons ook inderdaad leiden. Dan 
zullen wij bereid zijn om de schadelijke dingen, die eeuwenlang 
gedaan zijn, af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, “Die 

vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn 
Schepper” (Kol.3:10). 
  

Nu ik zo'n tachtig jaar op deze planeet mag vertoeven, ben ik 
langzamerhand enige schadelijke dingen gaan zien, die er in 
het lichaam van de Messias, onze Heer, niet mogen zijn. En 

dan kom ik bij het opschrift van dit hoofdstuk. Het lichaam 
loopt op één been. Dat is geen goede gang. Zo'n lichaam loopt 
mank. En gaat u nu bij uzelf eens na of dit inderdaad zo is. 

Hebben de kerken niet eeuwenlang Gods volk Israël, het volk 
dat Hij verkoren heeft, uitgeschakeld, of uit willen schakelen en 
naar dat streven hun kerkordes gemaakt? Alle kerken hebben 

daar aan meegedaan. Uitzonderingen waren individuen in de 
kerken, die hier telkens weer tegen waarschuwden. 
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Wanneer ik de Schriften goed lees, zie ik dat de Messias, de 

Gezalfde, tot in de dood toe gehoorzaam is geweest aan zijn 
Vader, de God van Israël, en dat zijn volgelingen van begin af 
aan Hem daarin gevolgd zijn. Zo is dan de blijde boodschap 

door Israël aan de volken verkondigd, naar de bepaalde raad 
en voorkennis van God. En aan het kruishout heeft de Heiland, 
Jood en heiden met elkaar verzoend. Daar heeft Hij alles 

volbracht. Daar ging de nieuwe mens op twee benen lopen. 
  
Ik meen, dat de kerk zich hierover eens moeten gaan bezinnen 

en erkennen, dat zij op dit punt een schadelijke weg is 
ingeslagen, afgebogen van dat deel van Israël, dat de Messias 
volgde. In de Schriften is en blijft de richting echter: “Eerst de 
Jood en ook de Griek” (Rom.1:16). Elk mensenkind dat tot 

geloof in Jezus de Messias komt, wordt ingelijfd in Israël. En 
elke Jood die tot geloof in Jezus de Messias komt wordt dan 
eerst echt compleet Jood. 

  
En nu mijn vraag aan de gelovigen uit de volken: “Zoudt u nu 
eens goed willen inschikken en plaats maken voor uw broeders 

en zusters uit Israël, die in de Messias geloven, zodat u samen 
in de tent van Sem gaat wonen, om samen gemeente te zijn, 
een lichaam dat eindelijk op twee benen gaat lopen, zoals het 

bedoeld is?”  Ik mis namelijk uw partner die u van Godswege 
gegeven is! 
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Is de kerk soms ontworteld? 
  

De olijfboom (Israël) 
We beginnen bij de wortels van de olijfboom: Abraham, Izaak 
en Jakob. Daaronder zou je eigenlijk nog de naam van de 

Eeuwige Almachtige en de beloofde Jesjoea moeten zetten, 
want die waren er al vanaf de grondlegging der wereld. 
God heeft een plan uitgewerkt en daar is de olijfboom een 

beeld van. Dus de wortels zijn Abraham, Izaak en Jakob. Uit 
die wortels komen de 12 stammen van Israël. Uit deze 
stammen, volgens de belofte aan Abraham gegeven, een volk. 

Een volk met een opdracht: in u zullen alle geslachten van de 
aarde gezegend worden (Gen. 12:3). Let wel: “in u”. Dus niet 
“in de plaats van u” of “zonder u”. Gewoon “in u”. Dus niet 

zonder Israël en ook niet boven Israël, want deze houding is 
het door de eeuwen heen wel geworden. 
  

Hoe is dit zo gekomen? Ja, we zijn nu gekomen bij de stam: 
het volk Israël. Na zo'n 3½ duizend jaar (wat een lange tijd) 
werd in de volheid des tijds de lang beloofde en verwachte 

Messias geboren. “En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein 
onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een 
heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, 

van de dagen der eeuwigheid” (Micha 5:1). Dit alles gebeurde 
in Israël. Jesjoea werd besneden, opgedragen, deed Bar 
Mitswa en tenslotte liet hij zich dopen, om alle gerechtigheid te 

vervullen zoals Hij dat tegen Johannes de Doper zei. Hij kreeg 
leerlingen; allen uit Israël. “12 Stoottroepen” noem ik ze. En op 
die Pinksterdag waren deze leerlingen in de Bovenzaal. Op 
diezelfde dag kwamen 3000 Joden tot geloof in hun Messias. 

Allen Joden, onderdeel van het volk Israël. Ik zei het al op dié 
Pinksterdag, want er waren voordien al ruim 1600 
Pinksterdagen geweest. 
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Met het Pinksterfeest waren er zoals gewoonlijk Joden uit de 

omliggende landen naar Jeruzalem gekomen om het oogstfeest 
te vieren. En daar viel volgens Joël 2:28 de Heilige Geest op 
zijn volk Israël. Daarna ging in vervulling de profetie: “Ik stel U 

ook tot een licht der volken opdat mijn heil reikt tot het einde 
der aarde.” (Jes.42:6 en 49:6) 
  

Dit wordt ons verteld in het boek Handelingen waarvan 
Cornelius als eerste gelovige uit de volken bij Israël ingelijfd 
werd. Er bestond nl. helemaal geen kerk als zodanig. Dus daar 

bij Cornelius werden van de wilde olijfboom, takken geënt op 
de edele olijfboom. Wanneer u die olijfboom ziet, dan bemerkt 
u, dat iemand uit Israël - die weigerde in God te geloven - er 
als individu uit weggebroken wordt, zoals Paulus dat zegt in 

Romeinen 11. De totaliteit van Israël, het volk, blijft behouden! 
  
Elke niet-Jood, die gelooft in de God van Israël en Zijn 

Gezalfde, de Messias, wordt individueel geënt op de edele 
olijfboom. Dat is een verschil. Israël blijft dus bestaan, daar is 
God mee verdergegaan - zoals ik al jaren zeg - alleen elke niet-

Jood wordt in Israël ingelijfd. Dit wordt duidelijk als je het 
enten ziet gebeuren. Een jonge loot, nog maar bestaande uit 3 
griffeltjes, klein, nietig, wordt samengebonden met de sterke 

edele olijfboom(tak). Die loot werd dus afgesneden uit de stam 
van herkomst, en in Israël ingelijfd. Hij zal zijn achtergrond 
moeten verloochenen. Het is Edda of Tora. Edda is het oer-

Germaanse, het heidendom. Tora staat voor de God van Israël. 
Zoals gezegd, de jonge loot is haast tot niets teruggesnoeid. 
Wie dan niet met volle teugen de sappen van de edele olijf 

indrinkt, is ten dode opgeschreven. En dat geldt voor de kerk 
tot op de dag van vandaag.  
 

Wat heeft de kerk nl. gedaan? Ze heeft van Jesjoea een 
breekpunt gemaakt i.p.v. een verbinding. Kunt u de olijfboom 
ergens doorzagen? We moeten het nl. vanuit de wortels 

hebben. 
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Beginnen we “het christendom” zoals de kerkvaders ons 

geleerd hebben bij de Messias (Christus) dan ontwortelen we 
ons zelf en zagen we de tak door waarop we door genade zijn 
geënt. Want de Gezalfde, de Messias is niet los verkrijgbaar. Hij 

hoort bij Israël en Israël hoort bij Hem. En zo is de blijde 
boodschap tot de volken gekomen. Volgens Gods Plan! 
(Hand.2:23 en Hand.4:28)  

Het verspreiden van alleen het Nieuwe Testament, als zou dat 
voor de gemeente zijn en het Oude Testament voor Israël, 
heeft een funeste uitwerking gehad op het denken van de kerk, 

nl. op de exegese als zou de kerk in de plaats van Israël zijn 
gekomen. Daar is het fout gegaan. Eigenlijk zou de witte 
bladzijde tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament 
in de Bijbel weg moeten. Dat geeft nl. visueel ook een 

scheiding. Het is één Boek, geschreven door Joden, die de 
Messias verwachtten en door Joden, die Jesjoea (Jezus) 
herkend en erkend hebben als de Messias. Het Nieuwe 

Verbond (Testament) heeft de Heer God toch met Israël 
gesloten? (Jer.31:31 e.v.). 
  

Heel dikwijls hoor ik als ik zeg: “de Heer God is met Israël 
doorgegaan”, de opmerking: “ja, met een overblijfsel” of “met 
een gedeelte.” Wel dit overblijfsel is geen kliekje, een rest wat 

men ook zo graag zegt. Het is juist het tegendeel! Die rest 
houdt bij God een belofte in om verder te gaan, zie Rom.11:5. 
Daar ziet u een uitverkiezing in de grote uitverkiezing van het 

volk Israël. Dat is dus een rest. Denk eens na! God, Jesjoea, 
Abraham, het volk van de beloften en de profeten. De profeten 
zijn juist gekomen, omdat Israël ongehoorzaam was. Denk na 

over de Verbonden! 
 
Alles heeft God aan Israël gegeven, zie Rom.3:1-3. Ik herhaal 

nog eens: valt er uit het volk Israël door ongeloof één uit, het 
volk blijft bestaan. 
  

Paulus spreekt dan ook in Rom.11:17 “indien nu enkele van de 
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takken weggebroken zijn” en in 20 “zij zijn om hun ongeloof 

weggebroken”. Door het geloof (in de Messias) worden de 
gelovigen uit de volken geënt op Israël. In Rom.3:29-30 maakt 
Paulus dan ook duidelijk dat de Heer de besnedenen (d.i. 

Israël) rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen 
(gelovigen uit de volken) door het geloof. Een onderscheid, 
geen scheiding! Ze komen alleen uit een andere staat! In 

wezen is er geen apart christendom ontstaan. Er is niet “in de 
plaats van”, maar wel “erbij”. Mede-deelachtig, mede-
erfgenamen, medehuisgenoten. Eén kudde, één Herder. Zo 

profeteert de Messias zelf.  
  
Nogmaals: Door dat aparte christendom zagen we de tak door 
waarop we door genade zitten. Los van de boom krijgen we 

ook niet meer de sappen van de wortel. Alles behoort aan 
elkaar vast te zitten. De grote fout zit mijns inziens dat we aan 
het plan van God zijn gaan verbouwen. God heeft ons naar Zijn 

beeld geschapen en wij hebben God door de eeuwen heen 
naar ons beeld geschapen. We moeten terug naar de bron! 
Dan wordt alles weer herkenbaar. 

  
Ik noem u een voorbeeld van Josef en zijn broeders, wat zo 
vaak gebruikt wordt voor de Messias en zijn broeders (Israël). 

Josef herkende natuurlijk wel zijn broeders, maar zij herkenden 
hem niet. Hij was zo Egyptisch geschminkt, onherkenbaar! Zo 
hebben door de eeuwen heen de kerken, de kerkvaders zoals u 

wilt, Jesjoea onherkenbaar gemaakt. Zij hebben Hem 
ontjoodst. Ook in zijn naamgeving is Hij ontjoodst. 

 
Zij hebben Hem een Griekse naam gegeven. Ik weet wel in het 
Grieks heet Hij “Christos”, maar dat is dan ook Grieks. Zijn 
Griekse naam hebben zij nooit vertaald. Als ze het Grieks 

overgezet hadden in onze Hollandse taal, dan zou Hij de 
Gezalfde of de Messias heten. Zij hebben Zijn naam eigenlijk 
Grieks gehouden en daarom noemen wij Hem Christus. Ook 

daardoor is Hij voor Israël onherkenbaar geworden. Maar God 
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zelf is momenteel bezig Hem te openbaren. Rom.11:26 zegt: 

“De Verlosser zal uit Sion komen en Hij zal de goddeloosheden 
van Jakob afwenden”. Dat is een zaak, die God zelf gaat doen. 
En als we acht geven op de tekenen, die er in de kerken en 

ook in Israël gaande zijn, dan gaan we bemerken, dat de 
gelovigen uit de volken (die dus in de kerken zitten) al tot de 
ontdekking gekomen zijn, dat ze niet “in de plaats van” zijn 

gekomen. Velen zijn dat al gaan inzien. Helaas nog niet allen! 
  
Wanneer dat dan zo is, dat we niet “in de plaats van” zijn 

gekomen, maar wel “erbij”, laat ons dan naar de Heer God 
luisteren. Naar Zijn Woord, wat Hij ons gegeven heeft. En laten 
we dan gaan erkennen, dat we het daar fout hebben en Hem 
vragen of Hij ons wil helpen dat recht te zetten en terug te 

keren tot de bron! 
  
Zoals ik reeds zei: “Dan wordt alles herkenbaar en staat alles 

weer op zijn plaats”. Dan wordt het waarlijk één kudde en één 
Herder. U zult dan vragen: “Wie en bij welk Israël zijn we dan 
ingedeeld? Er is toch nog een groot gedeelte wat Hem nog niet 

ziet?” Wel, u bent gekomen bij dat gedeelte van Israël, dat 
Hem al kent. De Messiasbelijdende Joden! Dat zijn de 
eerstelingen! Paulus schrijft ook zelf als eersteling; hij noemt 

zichzelf een ontijdig geborene. Dan zegt Paulus: “En indien de 
eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig.” Laat ons dan 
als gelovigen uit de volken, als een echte Gemeente uitzien 

naar die voleinding en niet steeds splitsen. 
  
U hoort bij de Messiasbelijdende Joden en zij en u samen 

vormen de Kerk bestaande uit Jood en niet-Jood, waarvan de 
Messias aan het kruis riep: “Het is volbracht!” Twee dingen zijn 
daar aan het kruis volbracht. Jood en niet-Jood kwamen samen 

en de gelovigen werden daar met God verzoend. Wat een 
rijkdom! God geve ons de Genade om tot de bron, tot de 
wortels, tot de boom zelf terug te keren en de Weg te gaan die 

God ons gewezen heeft.  
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Overige TJC-II Brochures 

Nr. 1: Op Weg Naar het 2e Concilie van Jeruzalem:  

De Visie en het Verhaal, door Peter Hocken 
(alleen nog te downloaden van de website 

www.tjcii.nl) 

Nr. 2: De Messiaans-Joodse beweging: Een 
Kennismaking, door Daniel Juster en Peter 

Hocken 

Nr. 3: De Maranen: Een Geschiedenis die om 
Heling vraagt, door Peter Hocken 

Nr. 4: Op Weg naar de Tweede ‘Vergadering van 
Jeruzalem’: Visie, Oorsprong en Documenten 

Voor aanvullende informatie, het bestellen van extra 
exemplaren van dit boekje of van de andere brochures of 
het aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u contact 
opnemen met TJC-II via de websites: 

  

www.tjcii.nl (Nederlands) 

www.tjcii.org (Engels) 
  
of met het Nederlandse kantoor: 
Postbus 7250 
5605 JG Eindhoven 
Tel: 040-2515183 

tjc-ii@hetnet.nl 
  

Een financiële bijdrage voor TJC-II is welkom op: 
  
Rekening:  NL71 INGB 0001 5643 88 
T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council II  

Eindhoven 





 

Brochure nr. 5 in de TJC-II brochurereeks. 
De overige brochures zijn beschikbaar  
op www.tjcii.nl  

De beweging Op Weg Naar een Tweede ’Vergadering van  Jeruzalem’  
streeft ernaar, dat er in Jeruzalem een vergadering wordt gehouden van  
Messiasbelijdende Joden en vertegenwoordigers van ‘de christelijke kerken’,  
waarbij men elkaar volledig zal aanvaarden in het ene Lichaam van Jezus  
de Messias (Jesjoea ha Masjiach). Tijdens die vergadering zullen de leiders uit de 
volkeren erkennen dat de Joodse gelovigen in Jezus, persoonlijk en als lichaam,  
een integraal deel vormen van de kerk, terwijl ze tevens volop verbonden zijn  
met de Joodse gemeenschap en deze vertegenwoordigen als de oudste broer  
aan wie de eerste plaats is gegeven (Rom. 1:16). 

Israël en Kerk 
Levensbeschrijving  
Rebecca de Graaf van Gelder. 
 
Rebecca komt uit een joodse familie en is geboren op 19 juni1907. 
Haar vader was goudsmid in Den Haag en zij ging daar piano  
studeren aan het Koninklijk Conservatorium. 
Door het onderzoeken van de Schriften ontdekte ze dat Jesjoea de 
Messias is, die door de profeten voorzegd was.  
Ze werd geen Christen maar bleef Joods. 
Ze bezocht daarna een Bijbelschool in Arnhem en kreeg steeds 
meer inzicht in de relatie tussen Israël en de Kerk. 
Een dag voor de oorlog van 1940-45 trouwde ze met Leen de Graaf, 
een gelovige uit de volken. Tijdens de oorlog heeft ze heel wat  
angstige uren doorgemaakt, maar door hun gezamenlijk geloof 
heeft zij steeds weer moed ontvangen om door te gaan.  
Rebecca geeft het rijke inzicht, dat zij had in de relatie Israël en Kerk, 
in dit boekje aan ons door. 

Rebecca de Graaf  van Gelder 


