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DE VERBONDEN in de Bijbel
Wat is een verbond?
Zie Van Dale’s groot woordenboek: overeenkomst. 
En een testament: in geldige vorm opgemaakte beschikking waarbij iemand
als erflater beslist wat na zijn dood, inzonderheid met zijn vermogen, zal
geschieden. Dus een uiterste wil.
Hoe en waar komt de naam verbond in de Bijbel voor en met welke
betekenis?

Zie Bijbels historisch woordenboek:
“In het O.T. is “verbond” het belangrijkste woord dat de relatie aanduidt
tussen God en mens, vaak ook voor die tussen de mensen onderling. Het
verbond geldt voor altijd, Mal.2:14, en wordt gesloten met sacrale
gebruiken.
Het Nieuwe Verbond is, wat het goddelijk initiatief en de partners betreft,
gelijk aan het Oude, maar het wordt vernieuwd in de intensiteit en totaliteit
Jes.55:1-5 wordt aan Israël het eeuwige verbond gegeven.
Diatheke betekent ook “regeling”
Paulus ziet een breuk. Het Oude Verbond als Sinai en Hagar, en het
Nieuwe als vrijheid in Christus, Gal.4:24.
Het ware geloof sluit, over de Wet heen, weer aan bij Abraham, de vader
der gelovigen, waar de beloften in Christus ja en amen worden.

Zie Strongs: 1285 Beriyth (be-reeth’ 
 1) covenant, alliance, pledge
   1a) between men
      1a1) treaty, alliance, league (man to man)
      1a2) constitution, ordinance (monarch to subjects)
      1a3) agreement, pledge (man to man)
      1a4) alliance (of friendship)
      1a5) alliance (of marriage)
   1b) between God and man
      1b1) alliance (of friendship)
      1b2) covenant (divine ordinance with signs or pledges)
 2) (phrases)
   2a) covenant making
   2b) covenant keeping
   2c) covenant violation
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Zie Strongs “testament”:
 1242 diatheke {dee-ath-ay'-kay}
 AV  - covenant (20)
     - testament (13) [33]
 1) a disposition, arrangement, of any sort, which one wishes to
   be valid. the last disposition which one makes of his earthly
   possessions after his death, a testament or will.
 2) a compact, a covenant, a testament, e.g. God's covenant with
   Noah, etc.

No.1 en 2 kan niet tegelijk waar zijn. Een testament is geen verbond. 

OUD en NIEUW VERBOND
Het door mensen gemaakte onderscheid tussen hetgeen zich afgespeeld
heeft vóór de Heiland, hetgeen men het "Oude Testament" noemt, en
hetgeen zich tijdens Zijn leven en daarna afspeelde, dat men het "Nieuwe
Testament" noemt, is onjuist.
Dit zijn menselijke uitdrukkingen die voor veel verwarring en onbegrip
hebben gezorgd. Men meent alzo dat bij de profeet Maleachi het Oude
Testament eindigt, en het Nieuwe Testament bij Mattheus begint. Het O.T.
zou voor de Joden zijn, het N.T. voor de kerk uit de heidenen. Maar zo is
het niet!  Joh 10:35  Indien [de] [wet] die goden genaamd heeft, tot welke
het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden; 
De evangeliën zijn niets anders dan een regelrechte voortzetting van de
Godsopenbaring aan Zijn uitverkoren volk Israël, de schapen Zijner weide,
en niet aan vreemde volkeren of andere rassen. Israël is het
koninkrijksvolk. De scheidbrief was gegeven aan het afkerige Israël, maar
na de dood van haar Man is zij vrij te hertrouwen. Elohim zendt Zijn ex-
vrouw de woestijn der volkeren in (de verstrooiing) en komt daar tot haar
met een nieuw huwelijksaanzoek. 
Algemeen meent men dat het zgn N.T. niet meer over het letterlijke Israël
zou handelen, maar over het geestelijke. En men meent dat in het zgn N.T.
de sabbat zou zijn afgeschaft en overgegaan naar de zondag. De zgn kerk
uit de heidenen mocht niet meer aan die zgn Joodse sabbat terugdenken!
Dit heeft tot groot verval geleid, tot een negatie van de Wet en de profeten.
Men is het zicht op Israël totaal kwijtgeraakt. En ook daardoor het oog voor
de beloften van herstel van Israël, daar men deze projecteerde op de kerk.
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Wanneer wij in onze tijd weer oog kregen voor Israël, voor het wáre Israël
der twaalf geslachten, wonend in en rond kustlanden rond de Noordzee,
Amerika, Canada, Zuid Afrika, Autralië en Nw Zeeland (het Angel
Saksische blanke ras), wordt de Schrift voor ons levend. Dan gaan wij het
bedrog zien van wat zich in deze wereld afspeelt. De Schrift spreekt
nergens over een oud en een nieuw testament, maar spreekt alleen over een
oud en (ver)nieuw(d) verbond met steeds hetzelfde volk Israël; als één volk,
bestaande uit twee huizen en twaalf stammen.
Hierbij is vergissing uitgesloten, zie Jer.30 tot 33. En vooral Jer.31:31-34.
Israël moet en zal in nationale zin hersteld worden om die geweldig hoge
roeping van Elohim te kunnen vervullen, n.l. om voor de andere volkeren
der aarde tot zegen te zijn. 
Voor Israël geldt steeds dezelfde WET, onveranderlijk, waarvan het 4e
gebod de Sabbat het zegel of kenmerk is voor het Israëliet-zijn in de
praktijk. Israël is wel ongehoorzaam geweest en de sabbat tijdelijk
kwijtgeraakt. Elohim heeft de sabbat nooit afgeschaft, en ook Zijn trouw
aan Israël niet gekrenkt!

Wij moeten even goed nadenken. Een testament is iets geheel anders dan
een verbond. Een verbond is een overeenkomst; een testament is een laatste
wilsbeschikking. Een testament wordt pas van kracht wanneer de
testamentmaker sterft.
Wanneer men  meent dat er sprake zou zijn van een testament, zoals
vertaald, dan zou Yashua erflater zijn. Maar dat is Hij niet. Hij is
erfgenaam, en wij zijn mede-erfgenamen, Rom.8:7; Hebr.1:2. Elohim Zelf
is de erflater, en Hij is onsterfelijk.
Hoe zit dat dan?
Dat komt door de foutieve vertaling van het woordje "diathèkè" uit Hebr.8,
alsook 9:14, dat vertaald is door 'verbond'. In vers 15 vertaalde men
ditzelfde woord ineens door 'testament'. Hoe dat zo?
Een testament is iets heel anders dan een verbond, zoals wij zo even zagen.
Men heeft niet goed begrepen wat het woord "diathèmenos" inhield. Dat
heeft men vertaald door 'testamentmaker'. Maar het gaat hier in het geheel
niet om een testament, het gaat hier om een verbond!
Dus had men dit moeten vertalen door "Verbondmaker", zie Math.26:28.
Om te weten wat een verbondmaker was moeten wij terug naar Gen.15:9-
17. Een dier dat geslacht was en in twee delen gedeeld, was een
verbondmaker. Zolang het dier leefde had het verbond geen kracht. Pas
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als het geslacht en in twee delen was gedeeld ging men tussen die twee
delen door en was het verbond van kracht geworden.
Op gelijke wijze sloot Elohim met Israël Zijn verbond, dat vernieuwd
moest worden vanwege de breuk van het volk. Daartoe moest de Messias
komen en sterven. Pas ná Zijn dood kon het oude verbond vernieuwd
worden en van kracht zijn. Dus is de Heiland géén erflater, maar
Verbondmaker! Daartoe gaf Hij Zijn leven! Versta dit goed. Niet dat de
Heiland Zelf het verbond gemaakt heeft, maar IN Hem is het verbond
gemaakt, bevestigd.
Elohim was in de Gezalfde de wereld met Zichzelf verzoenende.

Door de 'testament-gedachte' op de Bijbel toe te passen zijn de begrippen
OUD en NIEUW testament ontstaan. Dat is fout. Het betreft één verbond!
Toen dat verbond geschonden werd door het volk, kon het alleen van
Elohimswege worden vernieuwd. en dat is geschied in en door de Heiland.
Wij zouden beide Schriftgedeelten beter anders kunnen noemen, n.l.
datgene wat nu O.T. wordt genoemd, de Hebreeuwse boeken. En datgene
wat nu N.T. wordt genoemd, de Griekse boeken.

Israël zal onder het vernieuwde verbond wederom de SABBAT houden en
zich daarin verheugen. Ook al de Feesten en Hoogtijden zal Israël weer
vieren. Jes.66.

Stelling: Christus is geen Erflater, maar Erfgenaam van God, en wij mede-
erfgenamen met Hem, Hebr.1:2; Rom.8:7. Elohim Zelf is Erflater. In
Hebr.8 en 9:14 is diatheke eerst vertaald als “verbond” door de S.V., en in
9:15 ineens als “testament”, alsof daartussen geen verschil is. In vers 16 en
17 staat niet “Testamentmaker”, maar “Verbondmaker” (diathemenos). In
Christus als Verbondmaker sloot Elohim het verbond met Israel.

De N.V. heeft in Math.26:28; Mark.14:24; Luk.22:20; 1 Cor.11:15; 2
Cor.3:6,14 wel correct vertaald. Maar in Hebr.8:16,17 heeft men foutief
vertaald, door “testament” in plaats van “verbond” te nemen.

De Gereformeerde Verbondsleer
Het verbond in de Bijbel is altijd “genade verbond”. Verbond is iets anders
dan een contract, daar God de alleen schenkende is. De
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verbondsverplichting voor Israël is ..... het gelovig aannemen! Het is dus
geen contract tussen twee gelijkwaardige partijen en partners.
Juridisch zullen wij het verbond spoedig misverstaan, als iets dat analoog is
aan menselijke vormen. Zulk een verbond, dat de een alles geeft en de
ander alles ontvangt, bestaat op aarde immers niet. God blijft geven, al
maar door, zonder tegenprestatie. Er kan geen sprake zijn van Roomse
verdienstelijkheid, Piëtistische wettische heiligmaking. Zelfs een
huwelijksverbond is met dit verbond niet te vergelijken.

Wanneer de gereformeerde kerken over het verbond spreken, bedoelt men
daarmee de verhouding tussen God en mens: God beloften, en ons
antwoord daarop. Het verbond veronderstelt dan ook het handelen Gods
met ons in Zijn grote daden.
In het verbond zegt God: Gij zijt Mijn volk, en Ik ben uw Elohim.
De Wet is afkondiging van Zijn wil, belofte en toezegging (dus een vorm
van Evangelie).
Door het verbond is er afzondering, een apart zetten of heiligen. Door het
verbond is Israël Gods volk geworden met een bijzondere roeping om een
koninkrijk van priesters te zijn. Israël is de voortzetting van het
“Vrouwenzaad” om het Godsrijk te verwerkelijken.
De kerk stelt dat zij de plaats van Israël heeft ingenomen, en dat zij het
nieuwe geestelijke Israël is geworden naar het Nieuwe Verbond. De kerk
past 1 Petr.2:9 op zichzelf toe. Het Oude Verbond is voor Israël, het
Nieuwe Verbond voor de kerk. Voor Israël ontwikkelde de geschiedenis
zich naar een doel, en andere volkeren misten zulk een doel, en zagen niets
dan de kringloop der natuur. Israël had een doel voor ogen, n.l. het
Godsrijk op aarde. En ook de kerk van het Nieuwe Verbond heeft een doel
voor ogen, n.l. de komst van het Rijk Gods.
In het O.T. gaat het om een volk (laos, de Israël-volkeren), los van het
persoonlijke geloof en bekering. In het N.T. gaat het om de Una Sancta
(heilige vereniging), de kerk als volk van God, Matth.28:19. Het gaat om
het grote geheel, de kerk, en niet primair de redding van individuen.

Luther heeft weinig opgehad met de verbondsleer.
Calvijn zag echter de kerk in een verbondsverhouding tot God. Deze
verbondsleer komt neer op:
1. Krachtens Gods verbond neemt Hij zondaars in Christus aan
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2. Dit verbond is onwankelbaar (daardoor is de Gereformeerde
onwankelbaarheid ontstaan), en niets kan het verbond aantasten
3. Iedereen binnen dit verbond dient de eer van Elohim te zoeken op alle
levensterreinen
4. Christus is het fundament van het Oude en Nieuwe Verbond..... “Het
verbond met alle vaderen verschilt in wezen en zaak in het geheel niet van
het verbond met ons, maar is geheel en al hetzelfde. Alleen de bediening
verschilde”. Calv. Inst. II, 10,2.

Alzo kwamen de Calvinisten tot de kinderdoop als teken en zegel van Gods
belofte, Die tot ons komt als wij er nog niets van verstaan, en niet als teken
en zegel van ons geloof en onze bekering. De kerk kon volkskerk blijven,
verbondsmatig. Gods bedoeling gaat immers uit naar de volkeren. Verliest
men dit uit het oog, dan krijgt men het Labadisme, een kerk van alleen
ware gelovigen. Tot zover de Gereformeerde verbondsvisie, die naar men
zegt voortkomt van Usrinus (zie Derk Visser “Ursinus”).

De Christelijk Gereformeerden spreken over drieerlei heilsverbond:
1. Het verbond der verlossing (de raad des vredes)
2. Het werkverbond
3. Het genadeverbond

De Heidelbergse Catechismus vereenzelvigt het genadeverbond met de
heilsbedeling door de belofte des verbonds de “belofte van het Evangelie”
te noemen, in vraag 66.
In Gen.3:15 vangt de heilsbedeling aan.
Het inwilligen van het verbond maakt het verbond niet tot verbond. Heel
het volk stond in het verbond. Elohim verbindt Zich aan het volk, en zij
hebben de plicht zich aan Hem te binden.
Het genadeverbond is onvoorwaardelijk.
Het Oude is hetzelfde als het Nieuwe Verbond, het hernieuwde. Het gaat
om hetzelfde volk, om dezelfde wijngaard, met andere individuen,
Matth.21:31, en om dezelfde olijfboom, met ingeënte takken.

A. Hellenbroek leerde dat het verbond alleen met de uitverkorenen was
opgericht, en koppelde het verbond vast aan de verkiezing.
De reformatoren leerden anders. Bij hen was het geen absolute vereiste
uitverkoren te zijn om deel te hebben aan het verbond. Elke Israëliet was
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bondeling en droeg dat merkteken in zijn vlees (de besnijdenis). Rom.9:4;
Hand.2:39, 3:15.
Op die basis doopte men de kleine kinderen (dus niet alleen de
uitverkorenen). De belijdenisgeschriften stellen niet dat men moet weten
uitverkoren te zijn alvorens gedoopt te kunnen worden.
Tot zover de verschillende visies op het verbond.

Israël
Er komt voor het oude volk der Joden (het toenmalige Israël) een geheel
ander volk, namelijk het échte Israël dat in de verstrooiing was, zie Jak.1:1;
Hand.26:7; Rom.9-11. Dat verstrooide Israël was aan de heidenen gelijk
geworden, vervreemd van de verbonden en beloften. Wanneer men van iets
vervreemd, heeft men er eerder deel aan gehad.
Het Nieuwe of hernieuwde Verbond is uitsluitend met dit verstrooide en
verzamelde Israël opgericht, zie Jer.30-33 en Hebr. 8:8-10
8  Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere,
en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond
oprichten;
9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik
hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn
verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.
10  Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen,
zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik
die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

Dus is er een volk waarmee Elohim Zijn verbond vernieuwd, opricht en
voortzet, namelijk het Huis Israëls en Huis Juda. Dit kan men toch moeilijk
vergeestelijken?
Ps 33:12 ¶ Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij
Zich ten erve verkoren heeft. 

Over dat volk alleen is Zijn Naam uitgeroepen, De 28:10  En alle volken der
aarde zullen zien, dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen
voor u vrezen.  Ex 19:5  Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult
gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle
volken, want de ganse aarde is Mijn;
Ps 135:4  Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot Zijn eigendom.
Mal 3:17  En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik
maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man
zijn zoon verschoont, die hem dient.
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Is Japan, China of zwart Afrika ooit tot Zijn volk uitgeroepen?
Het gaat in de Schrift over een letterlijk volk, het volk Israël. Een geestelijk
of adoptie-Israël is vreemd aan de Schrift.
De cultuurschok was dat de Apostelen zagen, dat hun verheidenste broeders
aangenomen werden, door een gerechtigheid die buiten de Wet om
geopenbaard werd. Dus niet door wetsgehoorzaamheid, besnijdenis of i.d.,
maar door het geloof alleen!

Tot de Israël-kwestie waar dat volk terecht is gekomen, rond de Noordzee
en Noord Amerika en Zuid Afrika en Australië met Nieuw Zeeland, komen
wij later, om niet aan het begin van onze studie over de verbonden de
gehele Israël-visie te behandelen en het verbond te vergeten.
Uit Calvijn blijkt duidelijk dat hij niet over een geestelijk Israël, maar over
een letterlijk volk spreekt. 
“Al de volkeren” zijn dan ook volkeren behorend tot het vrouwenzaad,
waaraan het Evangelie van het Koninkrijk moet worden gepredikt. Het
Slangenzaad ontvangt de vloek, en zal uiteindelijk worden vernietigd, zie
Jes.14
21  Maakt de slachting voor zijn ( dat is van de koning van Babel, een nazaat van
de gevallen morgenster, de zoon des dageraads, vers 11 PM) kinderen gereed, om
hunner vaderen ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en
de wereld vervullen met steden;
22  Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal
van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon,
spreekt de HEERE.
23  En Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal
hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de HEERE der heirscharen.

En wie die kinderen zijn, het slangenzaad, zie Joh.8:44. Zij mogen de
nieuwe aarde niet beërven! Het Koninkrijk Gods is voor het vrouwenzaad,
Gen.3:15.
Het N.T. blijft over het letterlijk Israël spreken en handelen. De Bijbel is
expliciet voor Israël. Jezus was geen universeel Leraar. En hierover zal ik
t.z.t. iets laten zien uit een voorwoord van de Koran, hoe de Islam dat ziet.

Rom.9:6-8 niet Abrahams vleselijke kinderen, d.w.z. van Hagar en Ketura,
maar Izaak is het zaad der belofte, een Goden zoon, waaruit Israël is
voortgesproten, en dát wordt gerekend voor hét heilige zaad, het
vrouwenzaad.
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Het zogenaamde “geestelijke”Israël in het O.T. is geen geestelijk zaad
buiten Israël, maar is het vleselijke zaad van Israël, uit Izaak
voortgekomen, die een kind der belofte was, uit de Geest verwekt, daar
Abraham en Sara verstorven waren.

Jezus, Petrus en Paulus zagen de Joden van hun dagen niet als het gehele
Israël, want Joh.8:44 zegt anders. En ook Paulus ziet uit naar zijn broeders,
Hand.26:7, Rom.9-11, tot hun bekering. En zie Matth.21:43, waar de
heiland zegt:
  Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden,
en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. 
De Joden waren de onvruchtbare vijgenboom-natie. En ook daar kom ik
later op terug, alsook op het begrip “heiden”en “volk(eren)”.

De motivatie voor het oprichten van het verbond
Verbond heeft te maken met verbinden, het aan elkaar verbinden van twee
partijen of meerdere personen. Dit begrip van het verbond heeft men
toegepast op de verhouding van Elohim en de mens, waar er op de
achtergrond altijd een derde, gevaarlijke macht in het spel staat.
Het motief van Elohim om het verbond met de mens op te richten is, om de
mens en Zijn schepping te beschermen tegen die kwade macht.
Die kwade macht is Lucifer, de gevallen hoofdengel, en zijn trawanten en
voortbrengselen, o.a. het “slangenzaad”.
Enerzijds is er het “vrouwenzaad”, anderzijds is er het “slangenzaad”, als
twee werkelijke zaadlijnen, groepen van levende wezens, Gen.3:15; Jes.14.
Zie onze brochureserie “Twee zaden”
Het verbond is dan ook niet zo maar een vorm, maar is een realiteit.
Wij mensen hebben te kiezen, of voor de ene groep, of voor de andere
groep, door ons met een van de twee te verbinden.

In de engelenwereld is de zonde ontstaan, Jes.14, die hun standplaats
hebben verlaten, Judas vrs 6.

Adam had de opdracht de hof van Eden te verdedigen tegen insluipend
kwaad. Hij moest de hof bewaren en bewaken. Hij moest op zijn hoede zijn
als bewaker, Gen.2:15. De Hof was een weer teruggewonnen terrein, daar
satan de “overste dezer wereld” was geworden, Eph 2:2  In welke gij
eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van
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de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der
ongehoorzaamheid; Joh 16:11  En van oordeel, omdat de overste dezer
wereld geoordeeld is.
De Boze had buiten Eden dus zijn werkterrein en mocht blijkbaar ook in de
Hof komen om met de mensen te spreken.

De Hof bewaken:
Ge 2:15  Zo nam <03947> (8799) de HEERE <03068> God <0430> den mens
<0120>, en zette hem <03240> (8686) in den hof <01588> van Eden <05731>,
om dien te bouwen <05647> (8800), en dien te bewaren <08104> (8800). 

 Strongs 5647 `abad {aw-bad'}
 1) to work, serve
   1a) (Qal)
      1a1) to labour, work, do work
      1a2) to work for another, serve another by labour
      1a3) to serve as subjects
      1a4) to serve (God)
      1a5) to serve (with Levitical service)

 8104 shamar {shaw-mar'}
 1) to keep, guard, observe, give heed
   1a) (Qal) 
      1a1) to keep, have charge of
      1a2) to keep, guard, keep watch and ward, protect, save life
          1a2a) watch, watchman (participle)
      1a3) to watch for, wait for
      1a4) to watch, observe
      1a5) to keep, retain, treasure up (in memory)
      1a6) to keep (within bounds), restrain
      1a7) to observe, celebrate, keep (sabbath/covenant/commands), 
                perform (vow)
      1a8) to keep, preserve, protect
      1a9) to keep, reserve
   1b) (Niph) 
      1b1) to be on one's guard, take heed, take care, beware
      1b2) to keep oneself, refrain, abstain
      1b3) to be kept, be guarded
   1c) (Piel) to keep, pay heed
   1d) (Hithp) to keep oneself from
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Ge 3:15  En Ik zal vijandschap <0342> zetten <07896> (8799) tussen <0996> u
en tussen <0996> deze vrouw <0802>, en tussen <0996> uw zaad <02233> en
tussen <0996> haar zaad <02233>; datzelve <01931> zal u den kop <07218>
vermorzelen <07779> (8799), en gij <0859> zult het de verzenen <06119>
vermorzelen <07779> (8799). 

Bij het oprichten van het Verbond van Elohim met de mens is op de
achtergrond het kwaad steeds aanwezig, in de vorm van het “slangenzaad”,
het satanisch gestuurde en door Lucifer bewerkte kwaad. Daarop moeten
wij heel goed letten in het vervolg.

De aarde en de gehele schepping behoort Elohim toe. Er kwam een
ogenblik dat Lucifer opstandig werd en gevallen is, Jes.14, Ez.28, zie onze
brochureserie “Electra” over de rivaliteit en strijd der goden. De aarde werd
het domein van de Boze, en de mens leeft in bezet gebied. Het koninkrijk
van Elohim, de heerschappij van Elohim over de aarde moest worden
uitgesteld en herwonnen, maar komt er wel. Daartoe is het verbond
opgericht. Elohims doel staat vast en wordt bereikt! Het is Elohim te doen
om het vrouwenzaad, waarmee Hij Zijn einddoel gaat bereiken.

In de verbondsluiting met Noach zien wij eveneens de kwade macht op de
achtergrond, n.l. het water. Zie onze brochure over “Water” no. 103, daar
de Boze van het water gebruik maakte om de schepping te verwoesten, etc-.
Water is voortaan geen algehele bedreiging meer voor het vrouwenzaad,
gezien het verbond met Noach. Jahweh troont boven de sterke wateren. Hij
heeft ze volledig in Zijn macht en onder controle. Ps.74:13, 93:4. Dit is het
natuurverbond, en is er vanwege Elohims “algemene genade”.

Ook bij de verbondssluiting met Abraham zien wij de kwade machten, n.l.
de omliggende vijandige volkeren.
En ook in het huwelijksverbond zijn er ook de kwade machten, waartegen
de man zijn vrouw moet beschermen, o.a. andere mannen, vermenging en
overspel, zie onze brochure “Telegony”.

Verbond, zie Strongs....  1285 b@riyth {ber-eeth'}
  from 1262 (in the sense of cutting [like 1254]); TWOT - 282a; n f
 1) covenant, alliance, pledge
   1a) between men
      1a1) treaty, alliance, league (man to man)
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      1a2) constitution, ordinance (monarch to subjects)
      1a3) agreement, pledge (man to man)
      1a4) alliance (of friendship)
      1a5) alliance (of marriage)
   1b) between God and man
      1b1) alliance (of friendship)
      1b2) covenant (divine ordinance with signs or pledges)

Verbintenis, zie Strongs .... 0632 'ecar {es-sawr'} or 'iccar {is-sawr'}
 from 631; TWOT - 141d; n m
  1) bond, binding obligation, obligation

Er is een verschil tussen deze twee. Een verdrag is immers een soort
contract.
De oude kerk, Rome, de Luthersen, de Dopers, etc- hebben geen
verbondsleer. De Gereformeerde vaderen wel. Zij begrepen dat de
verbondsgedachte niet maar zo een of andere leer is, maar iets werkelijks.
De Reformatoren hebben de verbondsleer ontwikkeld, zoals Calvijn,
Bullinger en Ursinus en Olevianus.
Zij erkenden de Vader-kind verhouding, en dat maakt verplichtingen, maar
gaven aan die verplichtingen een te grote betekenis. Zij gingen het verbond
als een soort inkleding zien, en niet als iets werkelijks. Ook heden sluit
toch een vader geen verbond met zijn kinderen opdat ze hem gehoorzamen!
Kinderlijke gehoorzaamheid berust op liefde, en niet op een verbond of
contract. Zij hebben het verbond beperkt tot het toebrengen van een groep
uitverkorenen tot de zaligheid, alsof dat het één en al is van het doel van
Elohim met Zijn verbond voor Israël.

Een verbond is niet zomaar een contract. Een contract heeft verplichtingen
en duurt een bepaalde tijd. Een verbond omvat ons hele bestaan en is
permanent, het eist ons geheel op. Zulk een verbond kennen wij mensen
niet. Het verbond dat Elohim opricht is ook nooit met een enkel individu,
maar met een groep, met een organisme, n.l. het vrouwenzaad.
Een verbond wordt algemeen over en weer gesloten, en heeft een
bewilliging van twee zijden. Een verbond moet een acte hebben hoe en
waarom het tot stand is gekomen, anders heeft het geen waarde.
Voor het zogenaamde “werkverbond”, waar onze vaderen het alom over
hebben, is zoiets niet aan te tonen, en voor het zogenaamde
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“genadeverbond” geldt hetzelfde. Wij komen deze namen dan ook niet in
de Schrift tegen.

Het verbond heeft dus als motief de bescherming van het vrouwenzaad
en de strijd en bescherming tegen het slangenzaad, niet als iets dat in de
lucht zweeft, maar als iets werkelijks. Het betreft hier een
gemeenschappelijke vijand, zowel van Elohim als van het vrouwenzaad.
Het verbond heeft als voorwaarde dat er een gemeenschappelijke vijand
moet zijn. En die is er.

Door de scheppingsdaad werd de mogelijkheid geopend voor het ontstaan
van een vijandige macht, dus dat het geschapene zich uit eigener beweging
zou kunnen keren tegen de Schepper. De gedachte aan een vijand is in de
scheppingsidee reeds aanwezig, en dus ook de verbondsidee! De
verbondsidee is er niet door de zonde bijgekomen. Ze was er reeds tussen
de Elohim zelf, onderling, in Vader-Zoon relatie. Het verbond draagt in de
Schrift dan ook het karakter van “bevrijding” en verlossing van die kwade
macht(en).

Het vrouwenzaad is door de Elohim uitgekozen, dat wil zeggen, het is Zijn
volk, Zijn zaadlijn, en die loopt naar Abraham, Izaak, Israël, David,
Christus en de Gemeente, daarna het herstelde Israël uit de verstrooiing.
Het is een particuliere genade, de uitverkiezing van Israël uit de andere
volkeren.

De verbondsidee is niet een tijdelijke en wisselende vorm, maar is
onveranderlijk. In het paradijs is nog van geen enkele verbondssluiting
sprake, en ook op Hos.6:7 kan men geen verbondsdogma bouwen. Thomas
Boston en velen met hem hebben wel geprobeerd om in Gen.1-3 een
verbondssluiting of verbondsoprichting te zien, maar daar wordt nog met
geen woord over verbond gesproken! Alles is bij hen hypothetisch
(veronderstellend). Er wordt niets genoemd over een werk- of
genadeverbond, in de zin om het kwaad tegen te gaan.
Is het verbond er dan alleen om der zonden wil, om het kwade? Of heeft het
verbond een eeuwige oorsprong en doelstelling?

Het verbond wordt ons in de Schrift alleen voorgesteld als een middel om
ons uit de zondestaat te verlossen, daar er pas na de val van verbond sprake
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is. Het gaat om het herstel van Elohims heerschappij over de aarde, om Zijn
koningschap. De Schrift houdt zich bezig met de realiteit, en niet met het
speculatieve, over verbonden die opgericht zouden zijn, of iets dergelijks.
Hetgeen wij uit de Schrift kennen, is onder andere het natuurverbond met
Noach. De natuur heeft een vijand(en) en deze moet worden overwonnen.
De natuur ligt onder de vloek en dienstbaarheid, en moet daarvan verlost
worden, zie Rom.8:19  Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht
de openbaring der kinderen Gods.
Ro 8:21  Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de
dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.
9  Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;
10  En met alle levende ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van
alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het
gedierte der aarde toe.
11  En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren
des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde
te verderven.
12 ¶ En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen
ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten.
13  Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds
tussen Mij en tussen de aarde.
14  En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal
gezien worden in de wolken;
15  Dan zal Ik gedenken Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en
tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot
een vloed, om alle vlees te verderven.
16  Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken
aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat
op de aarde is.
17  Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht
heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is.

Waarom wordt het natuurverbond het eerst genoemd in de Schrift? Omdat
de natuur eerst moet worden vrijgemaakt. Pas daarna kan het
Adamsgeslacht of vrouwenzaad in harmonie met de schepping en de
Schepper leven. Vandaar dat het verbond met Abraham pas daarna werd
opgericht.
Het natuurverbond berust evenzeer op genade, en men kan daarom niet
alleen over “genadeverbond” spreken zoals onze gereformeerde vaderen
doen, zijnde voor een kleine groep mensen. De makers van de
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verbondstheologie hadden hierop nog weinig of geen zicht, als Bullinger en
Ursinus.
Ook dienen wij te letten op het gegeven dat er bij Noach en Abraham geen
sprake is van een verbonssluiting, maar van een oprichten van het
verbond, niet met of tussen enkelingen, maar met heel het vrouwenzaad,
het zaad Abrahams, dat overgaat op David, Christus en geheel Israël. En
het is heel knap van de Boze om zijn letterlijk nageslacht, het slangenzaad
de plaats te laten innemen van het vrouwenzaad. Dat zien wij voor onze
eigen ogen in de ‘joden’, die zeggen dat ze joden (echte Israëlieten en
kinderen Abrahams zijn, maar het liegen, Joh.8:44, Openb.2:9,3:9).

In de Schrift hebben wij in feite maar met TWEE verbonden te maken:
namelijk
1. Het NATUURVERBOND met Noach, en dat geldt voor de aarde, de
verlossing van de aarde
2. Het VERBOND met ABRAHAM, met het VROUWENZAAD.

Gen.3:15 is geen verbond, maar is de BELOFTE voor het vrouwenzaad,
waarin de bedreiging wordt bekendgemaakt tegen het slangenzaad.
Wij dienen goed na te gaan wie wie is, en aan welke zijde wij staan. 
Met Abraham (Israël) is het verbond opgericht, op voorwaarde van
wetsgehoorzaamheid.

De liefde van Elohim en de verlossing in Christus is dus beperkt tot Zijn
eigen wereld, Joh.3:16, en strekt zich niet uit over het slangenzaad en de
boze dingen van deze wereld.

Israël is uitgekozen uit alle volkeren der aarde, en dat volk zal alleen
wonen en mag zich niet vermengen, Gen. 18:18  Dewijl Abraham gewisselijk
tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem
gezegend zullen worden?  Welke volken?
De volken uit Gen.17:5, 28:3, 35:11, 48:4, namelijk de Israël-volkeren.
5  Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond
houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is
Mijn;
6  En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de
woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult.
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Nu 23:9  Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen
aanschouw ik hem; ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen
niet gerekend worden.
De 33:28  Israel dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land
van koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen.

Zie verder Jes.43:1-5vv
1 ¶ Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o
Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt
Mijn.
2  Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij
zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet
verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.
3  Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland; Ik heb
Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats.
4  Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt
geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en
volken in plaats van uw ziel.
5  Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik
zal u verzamelen van den ondergang.

Dat is nu Zijn verkiezing! De verkiezing van een volk dat Hij beschermt
tegen het Slangenzaad en elke vijandige macht. Dat is Zijn verbond en de
motivatie ervan.

Verschil tussen wet en verbond
Een verbond kan tijdelijk zijn, de Wet blijft eeuwig.
Het Oude Verbond is niet een wet, maar een contract. Het Nieuwe Verbond
is een hernieuwing van het Oude. Het Oude bleek te kort te schieten, niet
van Elohims zijde, maar van de kant van het volk. Het Oude eist, doe dit en
gij zult leven = wetsgerechtigheid. Het Nieuwe luidt: Ik zal maken dat zij
in Mijn inzettingen zullen wandelen.... Dus geen voorwaarden, maar
geloofsgerechtigheid.

Tussen Elohim en Adam was een zekere verbondsrelatie. Als afzonderlijk
leerstuk is het “werkverbond” pas na de Reformatie in de theologie
opgenomen.
Rome leerde dat Adam natuurlijk volmaakt was geschapen, en dat de mens
door de doop de wedergeboorte ontvangt en de natuurlijke volmaaktheid
terug ontvangt. Augustinus noemde het verbod om niet van de verboden
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vrucht te eten een “symbolische wet” en ook wel een “verbond met Adam”.
De natuurstaat van Adam is aards, zonder geestelijke relatie met Elohim.
De mens is de enige kwetsbare factor in het verbond.  De Wet der tien
woorden wordt ook weleens een “verbond” genoemd. De Wet is in het
Oude als in het Nieuwe Verbond steeds dezelfde. Jer.31.
En die Wet eist bekering, gehoorzaamheid. Het Evangelie eist dat niet,
maar geeft het ons in Christus. Wijziging van de Wet houdt verbondsbreuk
in. De Wet is nooit gewijzigd. Tussen Coccejus en Voetius was een lange
strijd over het Verbond. Coccejus is het verbond altijd hetzelfde, maar
ontwikkelt het zich. De Schrift is heilsgeschiedenis met profeterend
karakter. Het geloof waardoor Adam, Abraham, etc. zalig werden, is
volgens Coccejus niet hetzelfde als bij ons. Vergeving van zonden was in
het O.V. iets anders dan nu. Coccejus wilde de filosofie, waardoor zoveel
mis is gegaan, uit de theologie bannen. Voetius stond juist wel achter de
filosofie (zie N.T. Bakker: Van Calvijn tot Witsius).

Om het zendingsbevel goed op te vatten moeten wij de begrippen “volk,
natie, heiden” goed verstaan. Alleen het vrouwenzaad behoort tot alle
geslachten van de aardbodem”, daar de anderen er niet op thuis horen.
Israël is Zijn erfvolk, en dat is voorbestemming, selectie of verkiezing.

Bij het oprichten van een verbond zien wij vijf zaken:
1. Datum van oprichting
2. Partijen waartussen het werd opgericht
3. Onderwerp en omvang waarvoor het werd opgericht
4. Tijdsduur van zulk een verbond
5. Ondertekening of inwilliging van beide partijen

In Gen. 17 zien wij al voornoemde zaken aanwezig. 
1. Gen.17:1 de datum, toen Abraham 99 jaar oud was
2. Gen.17:7 tussen Elohim en Abraham en zijn nageslacht
3. Gen.17:2-8 Dat Elohim tot een Beschermer zal zijn van Abraham en zijn
nageslacht, via Izaak, Israël en de volkeren uit Israël.
4. Gen.17:7 Tot een eeuwigdurend verbond
5. Gen.17:1. Elohim ondertekend zelf als “Ik ben Elohim de Almachtige”,
en Abraham willigt in door gehoorzaamheid.
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Elohim maakt Zelf Zijn keuze bekend, Gen.22:16-18, en dat volk heeft Hij
nooit verstoten:
16  En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze
zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt;
17  Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als
de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad
zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.
18  En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij
Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

De verbondssluiting lezen wij in Gen.15:1-10 met dierenoffers, in acht
delen (de acht getuigen zoals in Jer.31:35, 33:20,26, n.l. de zon, maan,
sterren, hemel, aarde, zee, nacht en de dag)
Dit toont de onverbrekelijkheid aan van het verbond. Het is wel te
schenden, maar nooit geheel te verbreken. Het verbond blijft, Luk.1:68-74,
Ps.89.

Hoofdlijnen
Het lijkt mij goed vooraf eerst de hoofdlijnen na te gaan, zoals de Bijbel
deze ons toont, dit om niet in fragmenten en puzzlestukjes te blijven steken,
met schaakspel bezig te zijn. Zulks doen de theologen al eeuwen. Het mag
ons er niet om te doen zijn er zélf een spel van te maken waarbij er
winnaars en verliezers zijn. De waarheid zelf is de winnaar, en wij zullen
de overwinnende waarheid hulde aandoen. Wij zoeken die waarheid en
willen deze dienen. Niet om elkaar de loef af te steken, maar om op een
eerlijke wijze elkaar te dienen. Wij staan daarom ook niet als vijanden
tegenover elkaar, en zijn ook niet elkaars gedaagden. Dus mogen wij
elkaars gedachten en hetgeen wij gevonden hebben in de Schrift op
voorhand niet als  “ongerijmde stellingen” verwerpen of veroordelen.

Elohim openbaart Zichzelf en laat Zijn voornemen met de eeuwen zien. Dat
kan voor ons wel op een puzzle lijken, maar dat is het niet. Zijn voornemen
is weliswaar een paradox, en enerzijds een “verborgenheid”. Anderzijds is
er Zijn geopenbaarde waarheid in overvloed.  Wij kennen het vrouwenzaad
en het slangenzaad, Zijn Rijk en het rijk van de satan. 

Om nu alle zaken goed uit elkaar te houden en niet met de eeuwenlange
theologische discussie over van alles en nog wat meegevoerd te worden,
waar men slechts de achterkant van het borduurwerk ziet en bestudeert, wat



  19                 De Verbonden van Elohim            No.253 

een chaotische zaak lijkt, dacht het mij goed niet ineens met elkaar in het
“diepe water” te gaan zwemmen in symbolische zin. Wij mensen dragen
een stuk geestelijke bagage, d.w.z. luchtbanden en zwemvesten om ons
daarmee drijvend te houden. Wij moeten echter leren drijven op onszelf,
door de Geest die in ons woont door het geloof, en dat eist volkomen
overgave, met de zekerheid dat wij niet zullen zinken en verdrinken.

Het borduurwerk is zeer schoon aan de voorzijde, en daar zien wij de
hoofdlijnen en contouren van Zijn voornemen met de eeuwen, met Zijn
vrouwenzaad, Godsrijk, volk en Gemeente. 
Wanneer wij samen deze zaak doorwandelen, komen wij vanzelf in de
diverse landschappen waarover je vragen hebt. Ik noteer alvast enkele
belangrijke vragen van je, als:
1. De Israël-kwestie. De joden, en wie is een jood? 
2. Letterlijk, geestelijk, biologisch Israël, en gelovigen?
3. Welk volk is uitgekozen, en sluit de Schrift andere volkeren uit? Laten
wij in dit verband de volgende teksten besturen: Ex.34:24; Deut.4:38, 7:1,
9:1,4, 12:30, 31:3; Joz.23:4,7,12; Ps.106:34; Jes.63:6; Micha.4:5;
Matth.25:32; Openb.21:24; Joh.17: 9.
4. Wie zijn de “heidenen”?  
5. Wat is precies het vrouwenzaad?
6. Wat is de “middelmuur des afscheidsels” precies? Ef.2:14.
7. Wat was de motivatie van Elohim om verbond(en) op te richten?  Zie
o.a. Jer.31:11
8. Wat is het verschil testament -- verbond?
9. Waarin bestond precies de cultuurschok? Hand.....
10. Genetische aantoonbaarheid?
11. Ruth een Moabiet? Nee, een Israelietische die in de velden van Moab
woonde, waar de stam Ruben, Gad en half Manasse woonde. Zie brochure:
Was Ruth een Moabitische? Van Mozes lezen wij dat hij een Egyptenaar
wordt genoemd. Was hij een echte Egyptenaar? Ex.2:19.
12. Dat het oude volk der joden het echte Israël is, Matth.8:5-13;
Hand.2:39; Rom.9:4-5a.  En of Paulus en Petrus het volk der joden
beschouwden als volk Israël? Ja, maar niet als het voltallige volk Israël. De
joden waren de teruggekeerden uit Babel, de “kwade vijgen-groep”, die
zich later ontpopte als pseudo-vrouw van Jahweh, door de moord op de
Heiland. Van hen werd het koninkrijk afgenomen, daar zij geen vruchten
droegen. Zij hebben de mogelijkheid gehad zich te profileren als vrouw van
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Jahweh, maar maakten zich dat onherstelbaar onwaard, gelijk de kruik die
niet meer geheeld kon worden, Jer.19..

De ras-uitverkiezing
Zulks schijnt onrechtvaardig, maar .....! Er is maar één manier om een goed
georganiseerde gemeenschap te vormen, welke geschikt blijkt om Elohims
bedoelingen te verwerkelijken en dat is door rasuitverkiezing van
soortgelijken. Dat blijkt meer geschikt dan om uit allerlei groepen de
geniaalsten uit te zoeken, die daarna verkeerd georganiseerd zijn.

Israel als volk werd gezegend met de “beloften der Vaderen”, of te wel het
verbond met Abraham, zie Gen.15:18; 17:2-21, onvoorwaardelijk.
Het Godsrijk moet er komen, de theocratie, waarvan Elohim de Koning is
en het volk onderdaan. Dat volk moet een goed georganiseerde
gemeenschap gaan vormen om de aarde te kunnen herstellen. Dat volk is
voorbeeld. Daartoe gaf Hij hen de volmaakte regeervorm, de theocratie en
de Wet. Bij gehoorzaamheid zegen, bij ongehoorzaamheid vloek. Het
Mozaisch verbond is het huwelijk van Elohim met het volk.
Daar Elohim zag dat het volk niet de vereiste gehoorzaamheid opbracht
vanwege de bedorven natuur, werd de breuk groter en groter. Elohim had
een hógere verlossing voor ogen.
Israël verwierp de theocratie en wilde net als andere volkeren zijn. Saul
werd koning, maar werd verworpen, 1 Sam.16:1. In David krijgt Israël een
koning naar Elohims hart, Hand.13:22. Na Salomo komt de splitsing, en
het huwelijk wordt uiteindelijk ontbonden met het Huis Israëls, Lo-Ammi
= niet meer Mijn volk! Hos.1:9. Ohola, het tien stammenrijk krijgt de
scheidbrief en verdwijnt in de verstrooiing, en wordt aan de heidenen
gelijk, levende zonder God en vervreemd van de beloften en verbonden.
Het huwelijksverbond, bij de Sinai gesloten, wordt verbroken.
Juda ontvangt géén scheidbrief, maar wordt voor een groot deel
meegevoerd met het tienstammenrijk naar Assyrië, en wat achterblijft
wordt later in drie deportaties naar Babel gevoerd, als groepen, de goede en
de kwade vijgen, Jer.24.
De kwade vijgengroep alleen keert terug, waar weliswaar goede individuen
tussen zitten, maar als groep is deze kwaad, vermengd met veel Edomieten,
Chaldeeuers en andere volken. Slechts een kleine 400 konden hun
stamregister nog tonen. Zij werden toen vooreerst “joden”genoemd, als een
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bijvoegelijk naamwoord, en niet als zelfstandig naamwoord, dus zoiets als
”joodse judahieten”. 
Deze groep mag Israël representeren en zich profileren als vrouw van
Jahweh.

Evenwel blijft het verbond met Abraham van kracht.
Slechts het Mozaische verbond werd gebroken, dat eenmaal zal worden
vernieuwd en hersteld als NIEUW VERBOND, Jer.31.

De Messias kwam, niet met een nieuwe leer en wet, want Zijn leer wijkt
geen jota of tittel af van de oude. Wel zette Hij Zich fel af tegen de van
deze goede leer gemaakte foute tradities.
De Messias komt eerst, en dat is de vervulling van Mozes en de Profeten
wat betreft Zijn Priesterzending. 
Wat betreft Zijn Profetenzending komt de vervulling in het Messiaans
Vrederijk.

Israël gaat algeheel in de verstrooiing, maar ook daar blijft het het
uitverkoren volk.
De R.K.kerk is begonnen met de vergeestelijking van Israël, dat alle
zegeningen van Israël zouden zijn overgegaan op de kerk, en dat alle
vloeken zouden zijn overgegaan op de joden.
Wij moeten niet Rome volgen in het vergeestelijken.

Israël, zowel Ohola, het Huis Israëls, maar ook Oholiba, het Huis Juda,
faalde en daarmee kwam de heerschappij over de wereld aan de
heidenvolkeren (dat zijn de tijden der heidenen, zie Luk.21:24). Daardoor
heeft de wereld allerlei regeringsvormen gekregen, behalve de enige goede.
Wij kennen o.a. democratie, kapitalisme, communisme, etc. Al deze
systemen berusten op het Babylon-stelsel van uitbuiting, overheersing,
corruptie, etc.
De Heiland kwam om het Rijk van Elohim te prediken en te demonstreren,
waartoe Hij vele gelijkenissen vertelde. Dat zijn geopenbaarde feiten. De
werkelijke achtergrond of verborgen raad van Elohim, blijft ons onbekend.
Hij kwam tot het Zijne, degenen die er aanspraak op maakten van Elohim
uitverkoren te zijn (het uitverkoren volk), maar wat bleek? Zij vermoorden
Hem, dus waren zij niet van Zijn schapen, anders hadden zij Zijn stem
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erkend. Zij hadden een ándere vader, namelijk de duivel, Joh.8:44, in
letterlijke zin, en waren van het slangenzaad.

Er blijven paradoxen bestaan.
Toch is hetgeen de Bijbel toont geen paradox. Zijn geopenbaarde wil geeft
ons voldoende kennis voor de zaligheid en zicht op Zijn Theocratie en
komend Vrederijk.
Daarom is de Bijbel een kunstwerk, en daarin is Israël het grote kunstwerk
van alle tijden.

Bij Adam begint de Schrift, en dan zien wij de val, maar ook de verlossing,
de redding door de God-mens, in de belofte, Gen.3:15.
Elohim heeft de mens(en) nodig. Zonder mens(en) geen Israël, en zonder
Israël geen mensen. De zaak is individueel én collectief. 
Met Adam, (gevallen) begon Elohim Zijn herstel. Uit Abraham wordt een
nieuw volk gevormd en dat volk ontving Zijn Wet. Mens en volk faalde.
Mens en volk wordt vernieuwd en gered, dus individuele én nationale
verlossing. Mens en volk krijgt opnieuw de Wet, in het hart en in het
collectief bewustzijn.
Elohims werk is paradoxaal, dwz dat er voor ons verstand twee of meer
volkomen tegenstrijdige dingen kunnen bestaan. Dat zien wij reeds in de
natuur, waar het licht enerzijds bestaat uit golven, anderzijds uit deeltjes.
Maar het geloof aanvaardt zulke paradoxen, Hebr.11:1.
Israël is Elohims paradox. Israël was er, is verstrooid, en is er niet meer
(voor onze ogen) en tóch is Israël er wel, niet in geestelijke, maar in
letterlijke zin. Jahweh keert tot Zijn vrouw terug, tot Ohola en neemt haar
wederom aan.
Elohim verstrooid iets, en tóch weet Hij het tevens te behouden. Hij laat
enerzijds de mens wederkeren tot zijn aarde tot vernietiging en ontbinding,
maar wekt daaruit toch weer een nieuwe mens op.
Doordat Israël van het wereldtoneel verdween, heeft men de toevlucht
gezocht tot de vergeestelijking. En dit kwaad heeft Elohim zelfs weten te
gebruiken voor Zijn heilig doel. Israël als volk moest sterven, in alles haar
Hoofd gelijkworden, om opnieuw tot leven te kunnen worden gewekt.
De wereld en de kerk heeft dat paradox getracht te beantwoorden en zag
(ziet) in de joden gáns Israël, en in de kerk het geestelijke Israël.
Dus zou volgens deze visie Israël tegelijk kerk én jodendom zijn. Hiermee
schiep men een nieuw paradox, wat ongeloofwaardig is.
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Elohim heeft Israël altijd bewaard, altijd waren er 7000, zie Rom.11:4.
Die kern van 7000 is de basis van Israëls voortbestaan, alle eeuwen door.
Elohim kan niet van Zijn volk af, en Israël niet van Elohim. Hij is de
BEWAARDER Israëls, zie Ps.121:4 (dus dat is zelfs Zijn Naam).
Israël is Elohims werktuig waardoor Hij de aarde gaat vrijmaken van de
dienstbaarheid, Rom.8.
Amos 9 toont dat geen steentje, geen waar zaadje van Israël verloren gaat,
want dat vormt tesamen de biologische/etnologische eenheid van het
Godsvolk, van het nieuwe Israël uit Jer.31:31.

De incarnatie (vleeswording) van het Rijk van Elohim is een paradox. Dat
wordt door het geloof aanvaard. De discipelen aanvaarden de Heiland, en
Hij is de incarnatie van het Godsrijk.
Hij predikte dit rijk door gelijkenissen, die niet door iedereen werden
verstaan. De discipelen werden apart ingelicht waarover het ging in de
gelijkenissen van het Koninkrijk. En zij verwachtten dan ook dat rijk en
vroegen Hem wanneer Hij dat zou gaan oprichten, zie Hand.1:6 de vraag:
zult Gij in dezen tijd aan ISRAËL het koninkrijk wederoprichten?. 
Hij nam hen hun bepaalde misvatting omtrent de tijd niet kwalijk. Hun
verwachting zélf was goed.

Tussen Christus en het volk Israël ligt een parallel. Hij én zij zijn de
Lijdende Knecht tegelijk, als Messias én als volk, zie Ex.4:22; Ps.2:8,
111:6; Jes.42:1, 42:19; Hos.6:2, 11:1.
Wie Christus aanvaardt als Zoon van Elohim, aanvaardt Hem als de
Koning van Israël, zoals Nathanael deed, zie Joh.1:49-50
Dat Rijk van Elohim is een letterlijk rijk en niet geestelijk in harten van
uitverkorenen, zoals de kerken menen. Het is het Stenen Koninkrijk uit
Daniël 2:45.
Elohim zou Zichzelf verliezen als Hij de verstrooide schapen van het Huis
Israël zou kwijtraken, en Christus zou tevergeefs hebben geleden als Hij
hen niet als loon op Zijn arbeid kreeg. Wij zijn daarom de levende bewijzen
van Zijn trouw en verbond. Wij zijn de levende bewijzen van Zijn
werkzaamheid in de geschiedenis, en het welslagen hangt af van Israël, het
ware Israël.
Dat Evangelie van het Rijk van Elohim moet in de gehele wereld gepredikt
worden, en niet het Evangelie van behoud van enkele zielen! Dat is slechts
een onderdeel ervan.
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De Gemeente is iets geheel anders dan het volk Israël. De Gemeente zijn de
eerstelingen na pinksteren uit Israël, en vormen het regeringslichaam van
Christus.
Daarna volgt de grote oogst, waarbij de voltalligheid ingaat van de
volkskerk, die bij Sinai geboren werd. Israël en kerk horen bij elkaar, de
kahal als volkskerk, en daarin de Koning der kerk, de Messias.

Over Israël werd tijdelijk een “heiden-masker” getrokken, een sluier, die er
eenmaal weer afgaat, Jes.25:7.
Israël is en lijkt totaal verdwenen, maar móet zich ergens bevinden, en is
evenwel niet gelijk aan de joden. Dat is een moeilijk raadsel!
Zeven straftijden van 360 jaar komt het heidenmasker over Israël, dat is
2520 jaar, Lev.26.
Al die tijd is Israël verblindt voor eigen identiteit, Rom.11:25 en verhardt.
Die verharding gaat over, Jes.42:19.
Israël wordt weer Ammi, Mijn volk.
De openbaring hiervan ligt bijzonder mooi afgebeeld in de bekendmaking
van Jozef aan zijn broers. Tot op het moment dat Jozef zich aan zijn broers
bekendmaakt geloofden zij allen steevast dat Jozef de Egyptische
onderkoning was. Zo zullen de meeste Israëlieten in de verstrooiing
rotsvast geloven dat zij heidenen zijn. Maar dat zijn zij niet!

Lees Jer.31:1 dat het Nieuwe Verbond niet voor heidenen, maar uitsluitend
voor Israël is:
1 ¶ Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israels tot een
God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn.
2  Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade
gevonden in de woestijn, namelijk Israel, als Ik henenging om hem tot rust te
brengen.
3  De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een
eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
4  Ik zal u weder bouwen, en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israels! gij
zult weder versierd zijn met uw trommelen, en uitgaan met den rei der spelenden.

Over het herstelde Israël zullen de apostelen oordelen, zie Luk.22:30,
namelijk over de twaalf geslachten.
Mt 19:28  En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt,
in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon
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Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf
geslachten Israels.
Lu 22:30  Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op
tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.
Ac 26:7  Tot dewelke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God
dienende, verhopen te komen; over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de
Joden word beschuldigd.
Re 21:12  En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de
poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der
twaalf geslachten der kinderen Israels.
Zie verder Luk.22:30, Hand.26:7, Openb.21:12.

Volk en volkeren wat betreft het vrouwenzaad, zien wij dat Efraim tot een
volle menigte van volkeren zou uitgroeien. Dat zijn allemaal Israël-naties.
Gen.17:4, 48:4, 19.
Volk, zie Strongs 3816 l@om {leh-ome'} or l@'owm {leh-ome'}
  from an unused root meaning to gather; TWOT - 1069a; n m
1) a people, nation
 Volken =1471 gowy {go'-ee} rarely (shortened) goy {go'-ee}
  apparently from the same root as 1465; TWOT - 326e
 1) nation, people
   1a) nation, people
      1a1) usually of non-Hebrew people
      1a2) of descendants of Abraham
      1a3) of Israel
   1b) of swarm of locusts, other animals (figurative)
 n pr m
   1c) Goiim? = "nations"

1Ch 17:21  En wie is als Uw volk Israel, een enig volk op de aarde, hetwelk God
heengegaan is Zich tot een volk te verlossen, dat Gij U een Naam maaktet van
grote en verschrikkelijke dingen, met de heidenen uit te stoten van het aangezicht
Uws volks, hetwelk Gij uit Egypte verlost hebt?
Eze 37:22  En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israels;
en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen
niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld
zijn.

De heidenen, zijn de goy, zie Strongs hierboven, de naties. En in het Grieks
de ethnos {eth'-nos} 1484
 probably from 1486; TDNT - 2:364,201; n n
 AV  - Gentiles (93)
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     - nation (64)
     - heathen (5)
     - people (2) [164]
 1) a multitude (whether of men or of beasts) associated or living together; a
company, troop, swarm
 2) a multitude of individuals of the same nature or genus, the human race
 3) a race, nation, people group
 4) in the OT, foreign nations not worshipping the true God, pagans, Gentiles
 5) Paul uses the term for Gentile Christians (Rom 11:13, 15:27,16:4, Gal. 2:12)

Wie het vrouwenzaad is, dat is te zien op bijgevoegd schema, namelijk het
zaad van Adam, Abraham, Izaak, Jakob, Israël.
Vraag 6. Wat de middelmuur des afscheidsels is, Ef.2:14. Eph 2:14 ¶ Want
<1063> Hij is <2076> (5748) onze <2257> vrede <1515>, Die <3588> deze
beiden <297> een <1520> gemaakt heeft <4160> (5660), en <2532> den
middelmuur <3320> des afscheidsels <5418> gebroken hebbende <3089>
(5660), 
 Middelmuur = 3320 mesotoichon {mes-ot'-oy-khon}
 from 3319 and 5109; TDNT - 4:625,589; n n  AV  - middle wall between (1) 1) a
partition wall
 
 Kanttekeningen SVV: "43) des afscheidsels"
  Of "des tuins;" namelijk die de Joden van de heidenen (Heidense Israëlieten,
Ohola, die weer tot Ammi werd. PM) scheidde en afschutte, gelijk een muur twee
huizen of plaatsen pleegt van elkander te scheiden. Waardoor de wet der
ceremoniën verstaan wordt, die dit onderscheid tussen Joden en heidenen maakte.
En Paulus schijnt hier ook te zien op het scheuren van het voorhangsel des
tempels, dat scheurde toen "Christus" leed;                Zelf denk ik meer aan de
scheidbrief als afscheidsel, maar moet dat nog nader uitzoeken.

De motivatie voor het verbond. Zie o.a. Jer.31:11, en Jes.54:10, en 16,
waar de Verderver op de achtergrond staat. Alle instrument zal mislukken.
Er is geen bezwering tegen Israël mogelijk, zie Num.23:7-10, 19-25 en
24:3-9 (hieronder)
Jer 31:11  Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit
de hand desgenen, die sterker was dan hij.  Dus het doel is ...... de verlossing en
bescherming van Zijn volk Jakob. 2Sa 7:23  En wie is, gelijk Uw volk, gelijk
Israel, een enig volk op aarde, hetwelk God is heengegaan Zich tot een volk te
verlossen, en om Zich een Naam te zetten, en om voor ulieden deze grote en
verschrikkelijke dingen te doen aan Uw land, voor het aangezicht Uws volks, dat
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Gij U uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden [verdrijvende].  Lees
ook Jes.42, Ex.34:10; Deut.7:6,14, 32:8; 1 Kon.8:53.

Wat een geweldige zegen heeft Bileam uitgesproken over ons volk, over
Israël. Daar duizel ik van:
Num23:7  Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Uit Syrie heeft mij Balak, de
koning der Moabieten, laten halen, van het gebergte tegen het oosten, zeggende:
Kom, vervloek mij Jakob, en kom, scheld Israel!
8  Wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt; en wat zal ik schelden, waar de
HEERE niet scheldt?
9  Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw
ik hem; ziet, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet
gerekend worden.
10  Wie zal het stof van Jakob tellen, en het getal, ja, het vierde deel van Israel?
Mijn ziel sterve den dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne!

18  Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Sta op, Balak, en hoor! Neig uw oren
tot mij, gij, zoon van Zippor!
19  God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem
berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig
maken?
20  Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren.
21  Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de
boosheid in Israel. De HEERE, zijn God, is met hem, en het geklank des
Konings is bij hem.
22  God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn.
23  Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel. Te dezer
tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israel, wat God gewrocht heeft.
24  Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een
leeuw; het zal zich niet neerleggen, totdat het den roof gegeten, en het bloed der
verslagenen gedronken zal hebben!

3  En hij hief zijn spreuk op, en zeide: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en de
man, wien de ogen geopend zijn, spreekt!
4  De hoorder der redenen Gods spreekt, die het gezicht des Almachtigen ziet; die
verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden!
5  Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israel!
6  Gelijk de beken breiden zij zich uit, als de hoven aan de rivieren; de HEERE
heeft ze geplant, als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water.
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7  Er zal water uit zijn emmeren vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn; en
zijn koning zal boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd
worden.
8  God heeft hem uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn;
hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren, en hun gebeente breken, en met zijn
pijlen doorschieten.
9  Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd, gelijk een leeuw, en als een
oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en
vervloekt zij, wie u vervloekt!

Vrede zij over dit Israël Gods, zie Gal.6:16  En zovelen als er naar dezen regel
zullen wandelen, over dezelve [zal] [zijn] vrede en barmhartigheid, en over het
Israel Gods. 
34 ¶ En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat
God geen aannemer des persoons is;
35  Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem
aangenaam.
36  Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israels, verkondigende
vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.

Letterlijk Israël
Zoals gesteld zie ook ik dat het volk der joden ten tijde van Yashua en de
Apostelen de enige representant en rest was van het totale volk Israël. Let
wel, als rest en niet als voltallig Israël!
Wij moeten goed lezen wat er staat geschreven. En om dat samen eens te
doen wil ik voorstellen een “wandeling” te maken langs de
allervoornaamste Bijbelhoofdstukken die gaan over het Nieuwe Verbond,
en wel Jeremia 30 tot 33, en ook Micha 4. Er zijn nog wel meer
hoofdstukken, maar die laten wij voorlopig  nog achterwege.
Tijdens die wandeling stel ik U geregeld korte vragen, waarin ik U als gids
invoer en ik doe alsof ik vele vragen heb. Ik zal U heus niet laten struikelen
en U mag er absoluut niet van uitgaan dat ik een rot karakter heb zoals de
schorpioen eens zei tegen een schildpad in een fabel. 
Er was eens een schorpioen die een rivier wilde oversteken. Zelf kon hij dat
niet zonder te verdrinken. Toen liep hij naar een schildpad en verzocht hem
om hem naar de overkant te willen brengen. Nee, zei de schildpad, ik
vertrouw jou niet, want als jij mij onderweg steekt, ben ik dood. Nee, zei
de schorpioen, natuurlijk doe ik dat niet, want dan verdrink ik zelf ook. Ja,
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dacht de schildpad, dat is een goed antwoord. Dus nam de schildpad de
schorpioen op zijn rug en zwom de rivier over. Halverwege de rivier kon de
schorpioen het ondanks zijn belofte toch niet laten en gaf de schildpad een
steek. De schildpad kromp ineen en begon te sterven, maar kon nog net
vragen aan de schorpioen waarom hij nu tóch gestoken had. Als antwoord
gaf de schorpioen het volgende: Ik heb nu eenmaal een rot karakter! Alzo
stierven zij beiden tegelijk.

Ons doel in dezen moet zijn, dat wij -en anderen met ons- aan de overkant
behouden mogen aankomen en onderweg ons mogen verrijken aan kennis
en inzicht, ter bewondering van Elohims raadsplan of onnaspeurlijke
rijkdom. Dat is groot, ook al zijn wij onderling verschillend van inzicht,
zoals er verschil is tussen de schorpioen en de schildpad. Ik zal U niet
steken als de schorpioen en dat verwacht ik ook van U. Evenwel geen
zoetsappigheid! Je wilt je betoog logisch doen zijn, en wat is er dan méér
voor de hand liggend als logica, dan de letterlijke tekst?
De aangevoerde teksten, Ezra 2:70; Neh.7:73, 12:47 dat “gans Israël in zijn
steden woonde” kan toch niet zien op het feit dat álle Israëlieten toen nog in
de steden van Palestina woonden. “Gans Israël” is slechts de teruggekeerde
“kwade vijgengroep”, een deel van het geheel genomen als enige
representanten overgebleven in het land en in de steden.
De oplossing van het Israël-heiden-vraagstuk zou daarin liggen dat de tien
stammen aan de heidenen identiek zijn geworden, zodat nu álle heidenen
toegebracht kunnen worden, dus twee vliegen in één klap. Nee, dat niet. Er
wordt steeds gesproken dat God de kinderen Israëls uit het midden der
heidenen zal halen en verzamelen, en geen steentje zal achterblijven.
Zie Am 9:9  Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israels onder al de
heidenen schudden, gelijk als [zaad] geschud wordt in een zeef; en niet een
steentje zal er ter aarde vallen.
Isa 11:12  En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de
verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van
de vier eilanden des aardrijks. 
Eze 11:17  Daarom zeg: Alzo zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal ulieden
vergaderen uit de volken, en Ik zal u verzamelen uit de landen, waarin gij
verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israels geven. 
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Mic 2:12 ¶ Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israels
overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een
kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. 
Zep 3:20  Te dier tijd zal Ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als Ik u
verzamelen zal; zekerlijk Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof, onder
alle volken der aarde, als Ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de
HEERE. 

Dat gaat over het letterlijke Israël. Dat is geen theorie van iemand anders of
van mij. Het is de profetie, het is het Woord der Waarheid dat dit zegt. Aan
de hand van schriftgegevens zullen wij straks onze “wandeltocht”
beginnen. Later zullen wij ook Paulus bezien, dat hij géén geestelijk-Israël-
theorie in zijn achterhoofd had. Kan men Rom.9:11 en 2Cor.11:22
geestelijk nemen?  Nee, de Heilige Geest vergeestelijkt niet. Het Woord is
geestelijk. Het zijn altijd weer de theologen die een uitweg zoeken om hun
waanideeën te onderbouwen. Kan men Ez.34:23-28 geestelijk nemen, over
de enige herder, de Vorst uit David? Zij zullen de heidenen ten roof zijn.
Wie zijn die “zij”? Wie is dat “Mijn volk” uit vers 30?

De vergeestelijking lijkt iets van de geest, maar is een verstandstheologie,
en dat blijft een eeuwig mysterie met een hemel of nirwana voor ogen.
Wat heeft ons geloof voor inhoud als het niet overeenstemt met de
natuurwetten, met de letterlijke tekst van het Woord en met de logica? Wij
hebben de hoogste waarheid ontkracht door niet te nemen wat er staat.
Daarop beriep juist de Heiland Zich tegenover de duivel!
Wanneer dat geschrevene een ándere betekenis heeft dan zoals het er staat,
is de zekerheid ervan weg en kunnen wij in het oneindige vergeestelijken of
allegoriseren. 
Wij moeten tot het inzicht van de waarheid komen die overeenstemt met
het Woord, de natuur en de logica. Het ware geloof is geen wereldvlucht in
het bovennatuurlijke, waar men tot een oncontroleerbaar onlogische
veronderstelling geraakt. Geest en materie zijn geen tegenstellingen. In
wezen bestaat er geen wezenlijk verschil tussen die twee. De materie is
meer buitenkant en de geest binnenkant. Uit de Geest is de materie
voortgekomen om daarnaar weer terug te keren. Dat is ontwikkeling.
Wanneer het materiele vervolmaakt is, is er sprake van een overgaan (niet
een vergaan) van de aarde naar een nieuwe toestand. 
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Het Evangelie heeft twee zijden: een nationale, en een individuele. Dat
blijkt uit bijna alle gelijkenissen. De kerk heeft al eeuwenlang alléén de
individuele kant gepreekt, en dan nog niet eens goed! Het nationale aspect
is achterwege gebleven. Israël is ondanks alles blijven bestaan en
voortbestaan, niet als kerk, maar als volk, naties. Gen.17:7; Deut.4:31;
Jer.31:35-37; Ez.16:60; Mal.3:6; Rom.11:1,2.
Het Nieuwe Verbond is uitsluitend met Israël, Jer.31 en Hebr.8.
De theologen hebben de “huisvrouw der jeugd” tot Kerk uitgeroepen,
Jes.50:1,2, 54:4; Jer.18:6; Hos.1:10.
Het rijk van Israël zal hersteld worden, Dan.2:44, en is het VIJFDE of
Steenen Koninkrijk, dat eeuwig blijft, naar 2Sam.7:16, 1Kron.22:10;
Jeremia.51:19,20. Niet elke Israëliet wordt gered, dat hangt af van diens
levenshouding, Gal.3:28.

Maar nu gaan we wandelen, anders komen wij daar niet aan toe!
 We komen eerst in het “landschap” van het  Nieuwe Verbond. Dat is
wonderschoon!
Omdat het van hoofdbelang is te weten wat daar exact geschreven staat en
waarom het precies gaat, druk ik deze hoofdstukken in het geheel hieronder
af, waarbij het vetgedrukte van mij is. Zoals gezegd bent U mijn gids en
stel ik af en toe vragen.

1 ¶ Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende:
2  Zo spreekt de HEERE, de God Israels, zeggende: Schrijf u al de woorden, die
Ik tot u gesproken heb, in een boek. (wie is die God Israëls, en waarom maakt Hij
Zich bekend als de God Die Zich verbonden heeft met Israel?)
3  Want zie, de dagen komen (welke dagen?), spreekt de HEERE, dat Ik de
gevangenis van Mijn volk, Israel en Juda, (is Mijn volk, Israël en Juda soms de
kerk? En was de kerk ooit in een gevangenis?) wenden zal, zegt de HEERE; en Ik
zal hen wederbrengen in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen
het erfelijk bezitten. (was de kerk ooit uit Palestina verdreven, en wordt ze daar
teruggebracht? Mogen wij dit zomaar vergeestelijken? Is dit ooit al vervuld?)
4  En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israel en van
Juda.(is hier de kerk bedoeld?)
5  Want zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en
geen vrede.
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6  Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan eens
iegelijken mans handen op zijn lenden, als van een barende vrouw, en alle
aangezichten veranderd in bleekheid?
7  O wee! want die dag (welke dag?) is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is;
en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.
8  Want het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat
Ik zijn juk van uw hals verbreken, en uw banden verscheuren zal; en vreemden
zullen zich niet meer van hem doen dienen.
9  Maar zij zullen dienen den HEERE, hun God, en hun koning David, dien Ik
hun verwekken zal.(is David reeds verwekt in de kerk?)
10 ¶ Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet,
Israel! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land
hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal
niemand zijn, die hem verschrikke. (Slaat dit weer op de kerk?)
11  Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen; want Ik zal een
voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met
u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans
onschuldig houden. (als de kerk uit de heidenen geestelijk Israël is, wie zijn dan
die heidenen waarmee Elohim een voleinding gaat maken?)
12  Want zo zegt de HEERE: Uw breuk is dodelijk, uw plage is smartelijk.
13  Er is niemand, die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel; gij hebt geen
heelpleisters.
14  Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u; want Ik heb u
geslagen met eens vijands plage, met de kastijding eens wreden; om de grootheid
uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn.
15  Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid uwer
ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen
gedaan.
16  Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw
wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u beroven, zullen ter
beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter plundering overgeven.
17  Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen genezen,
spreekt de HEERE; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is Sion, zeggen zij;
niemand vraagt naar haar. (Is de kerk ooit de “verdrevene” genoemd, waar
niemand naar vraagde?)
18 ¶ Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden,
en Mij over hun woningen ontfermen; en de stad zal herbouwd worden op haar
hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze. (woonde de kerk in tenten? Ik zie
zoveel mooie gebouwen die men “Godshuizen” noemt?)
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19  En van hen zal dankzegging uitgaan, en een stem der spelenden; en Ik zal hen
vermeerderen, en zij zullen niet verminderd worden, en Ik zal hen verheerlijken,
en zij zullen niet gering worden.
20  En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal voor Mijn
aangezicht bevestigd worden; en Ik zal bezoeking doen over al zijn
onderdrukkers. (Welke gemeente zou hier bedoeld zijn? De N.T.ische?)
21  En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem
voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken; want wie is
hij, die met zijn hart borg worde, om tot Mij te genaken? spreekt de HEERE.
(Heeft de kerk die “Heerlijke” voortgebracht?)
22  En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. (de kerk?)
23  Ziet, een onweder des HEEREN, een grimmigheid is uitgegaan, een
aanhoudend onweder; het zal blijven op het hoofd der goddelozen.(Wie zijn die
goddelozen, wanneer de kerk uit de heidenen is? En wat zijn dan de Edomieten
uit Obadja vers 17/18?)
24  De hittigheid van des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij
gedaan, en totdat Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns harten; in het
laatste der dagen zult gij daarop letten.

31:1 ¶ Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israels tot een
God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn. (zijn “alle geslachten Israëls”
gereduceerd tot joden? Of tot kerk? Wat is de beteknis van “volk”? Zie Strongs
5971 am = natie, mensen van een soort)
2  Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft
genade gevonden in de woestijn, namelijk Israel, als Ik henenging om hem tot
rust te brengen.
3  De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een
eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
4  Ik zal u weder bouwen, (wie is die “U”? De kerk?) en gij zult gebouwd
worden, o jonkvrouw Israëls! (is de kerk de jonkvrouw Israels?) gij zult weder
versierd zijn met uw trommelen, en uitgaan met den rei der spelenden.
5  Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria; de planters
zullen planten, en de vrucht genieten.(Heeft de kerk ooit wijngaarden geplant en
zal ze dat weer gaan doen?)
6  Want er zal een dag zijn, waarin de hoeders op Efraims gebergte zullen roepen:
Maakt ulieden op, en laat ons opgaan naar Sion, tot den HEERE, onzen God!
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7  Want zo zegt de HEERE: Roept luide over Jakob (de kerk?) met vreugde, en
juicht vanwege het hoofd der heidenen (is de kerk hete hoofd der heidenen,
wanneer zij zelf uit de heidenen zou zijn?); doet het horen, lofzingt, en zegt: O
HEERE! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël. (wat is dan het
overblijfsel van Israel?)
8  Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit (Naar) het land van het noorden, en zal hen
vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen,
zwangeren en barenden te zamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts
wederkomen.
9  Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen
leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten;
want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene.
10 ¶ Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! (geestelijk Israel?) en verkondigt
in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israel verstrooid heeft, zal hem
weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde. (moet het geestelijk
Israël gaan zeggen dat het letterlijk Israël weer vergaderd zal worden?)
11  Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de
hand desgenen, die sterker was dan hij.(wie was sterker dan Jakob? Ezau, Ez.35)
12  Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des
HEEREN goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot de jonge
schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen
voortaan niet meer treurig zijn.
13  Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rei, daartoe de jongelingen en
ouden te zamen; want Ik zal hunlieder rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen
troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis.
14  En Ik zal de ziel der priesteren (van de dominees?) met vettigheid dronken
maken; en Mijn volk zal met Mijn goed verzadigd worden, spreekt de HEERE.
15  Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer
bitter geween; Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten
troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. (waarom moet rachel wenen
als de kerk het geestelijk Israël is? Wie zijn de ware kinderen van Rachel? Dat
zijn Jozef en benjamin. En vooral Efraim en Manasse, het weggevoerde
Noorderrijk, de vrouw die de scheidbrief had ontvangen. Schijnbaar waren zij
verloren! Of is de kerk ooit verloren en zoek geweest?)
16  Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen;
want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands
land wederkomen. (waar en wie?)
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17  En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw
kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.
18 ¶ Ik heb wel gehoord, dat zich Efraim beklaagt, zeggende: Gij hebt mij
getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo
zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God!
19  Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelven
ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja, ook
schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb.
20  Is niet Efraim Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want
sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstelijk aan hem; daarom
rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt
de HEERE.
21  Richt u merktekenen op, stel u spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op den
weg, dien gij gewandeld hebt; keer weder, o jonkvrouw Israels, keer weder tot
deze uw steden! (moet de kerk in steden gaan wonen? Daar zijn al legio kerken,
en de kerk heeft nooit in een woestijn gewoond)
22  Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de HEERE heeft
wat nieuws op de aarde geschapen: de vrouw zal den man omvangen.(wat
mag dit nu toch betekenen? Heeft de kerk als geestelijk Israël een Man? Wie? Zal
zij die omvangen? Of is de vrouw letterlijk Israël, en is de nieuwe Man, Christus
en Zijn gemeente? Zie Ef.1:22, 5:23,27,32.) 
23  Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Dit woord zullen zij nog
zeggen in het land van Juda, en in zijn steden, als Ik hun gevangenis wenden zal:
De HEERE zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid!
24  En Juda, mitsgaders al zijn steden, zullen te zamen daarin wonen; de
akkerlieden, en die met de kudde reizen.
25  Want Ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, en Ik heb alle treurige ziel
vervuld.
26  (Hierop ontwaakte ik, en zag toe, en mijn slaap was mij zoet.)
27 ¶ Ziet, de dagen komen, (zijn die dagen reeds gekomen?) spreekt de HEERE,
dat Ik het huis van Israel en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van
mensen en zaad van beesten. (de kerk?)
28  En het zal geschieden, gelijk als Ik over hen gewaakt heb, om uit te rukken,
en af te breken, en te verstoren, en te verderven, en kwaad aan te doen; alzo zal Ik
over hen waken, om te bouwen en te planten, spreekt de HEERE.
29  In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven
gegeten, en der kinderen tanden zijn stomp geworden.
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30  Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven; een ieder mens, die de
onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden.
31  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en
met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; (de kerk?)
32  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik
hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij
vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
33  Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen (welke dagen? Wat zijn de 7
straftijden over Israel?)) met het huis van Israel (is de kerk ooit een “Huis
Israëls” genoemd?) maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun
binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn,
en zij zullen Mij tot een volk zijn.(heeft de kerk Gods Wet in haar binnenste?
Waarom dan nog zoveel zonden?)
34  En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder,
leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun
kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun
ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.
35 ¶ Zo zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der
maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven
bruisen, HEERE der heirscharen is Zijn Naam:
36  Indien deze ordeningen (de kerkorden en geloofsbelijdenissen?) van voor
Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo zal ook het zaad Israels
(de kerk, de zichtbare of onzichtbare?) ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn
aangezicht, al de dagen.
37  Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de
fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het
ganse zaad Israels verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de
HEERE.
38  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat deze stad den HEERE zal
herbouwd worden (het Vaticaan? Welke stad dan waar een kerk centraal zal
staan?), van den toren Hananeel af tot aan de Hoekpoort.
39  En het meetsnoer zal wijders nevens dezelve uitgaan tot aan den heuvel
Gareb, en zich naar Goath omwenden.
40  En het ganse dal der dode lichamen en der as, en al de velden tot aan de beek
Kidron, tot aan den hoek van de Paardenpoort tegen het oosten, zal den HEERE
een heiligheid zijn; er zal niets weder uitgerukt, noch afgebroken worden in
eeuwigheid.
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32:1 ¶ Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, in het tiende jaar
van Zedekia, koning van Juda; dit jaar was het achttiende jaar van Nebukadnezar.
2  (Het heir nu des konings van Babel belegerde toen Jeruzalem, en de profeet
Jeremia was besloten in het voorhof der bewaring, dat in het huis des konings van
Juda is.
3  Want Zedekia, de koning van Juda, had hem besloten, zeggende: Waarom
profeteert gij, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik geef deze stad in de hand
des konings van Babel, en hij zal ze innemen;
4  En Zedekia, de koning van Juda, zal van de hand der Chaldeen niet ontkomen;
maar hij zal zekerlijk gegeven worden in de hand des konings van Babel, en zijn
mond zal tot deszelfs mond spreken, en zijn ogen zullen deszelfs ogen zien;
5  En hij zal Zedekia naar Babel voeren, en aldaar zal hij zijn, totdat Ik hem
bezoek, spreekt de HEERE; ofschoon gijlieden tegen de Chaldeen strijdt, gij zult
toch geen geluk hebben.)
6  Jeremia dan zeide: Des HEEREN woord is tot mij geschied, zeggende:
7  Zie, Hanameel, de zoon van Sallum, uw oom, zal tot u komen, zeggende: Koop
u mijn veld, dat bij Anathoth is, want gij hebt het recht van lossing, om te kopen.
8  Alzo kwam Hanameel, mijns ooms zoon, naar des HEEREN woord, tot mij, in
het voorhof der bewaring, en zeide tot mij: Koop toch mijn veld, hetwelk is bij
Anathoth, dat in het land van Benjamin is; want gij hebt het erfrecht, en gij hebt
de lossing, koop het voor u. Toen merkte ik, dat het des HEEREN woord was.
9  Dies kocht ik van Hanameel, mijns ooms zoon, het veld, dat bij Anathoth is; en
ik woog hem het geld toe, zeventien zilveren sikkelen.
10  En ik onderschreef den brief en verzegelde dien, en deed het getuigen
betuigen, als ik het geld op de weegschaal gewogen had.
11  En ik nam den koopbrief, die verzegeld was naar het gebod en de inzettingen,
en den open brief;
12  En ik gaf den koopbrief aan Baruch, den zoon van Nerija, den zoon van
Machseja, voor de ogen van Hanameel, mijns ooms zoon, en voor de ogen der
getuigen die den koopbrief hadden onderschreven; voor de ogen van al de Joden,
die in het voorhof der bewaring zaten.
13  En ik beval Baruch voor hun ogen, zeggende:
14  Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Neem deze brieven,
dezen koopbrief, zo den verzegelden als dezen open brief, en doe ze in een aarden
vat, opdat zij vele dagen mogen bestaan.
15  Want zo zegt de HEERE der heirscharen, Israels de God: Er zullen nog
huizen, en velden, en wijngaarden in dit land gekocht worden.
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16 ¶ Voorts, nadat ik den koopbrief aan Baruch, den zoon van Nerija, gegeven
had, bad ik tot den HEERE, zeggende:
17  Ach, Heere HEERE! Zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw
grote kracht en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk.
18  Gij, Die goedertierenheid doet aan duizenden, en de ongerechtigheid der
vaderen vergeldt in den schoot hunner kinderen na hen; Gij grote, Gij geweldige
God, Wiens Naam is HEERE der heirscharen!
19  Groot van raad en machtig van daad; want Uw ogen zijn open over alle wegen
der mensenkinderen, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, en naar de vrucht
zijner handelingen.
20  Gij, Die tekenen en wonderen gesteld hebt in Egypteland, tot op dezen dag, zo
in Israel, als onder andere mensen, en hebt U een Naam gemaakt, als Hij is te
dezen dage!
21  En hebt Uw volk Israel uit Egypteland uitgevoerd, door tekenen en door
wonderen, en door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en door grote
verschrikking.(elke zondag leest men in de kerken de Wet voor, en wordt er tegen
het volk gezegd: IK ben Jahweh uw Elohim die U uit Egypte geleid heeft. Was de
kerk uit de heidenen ooit in Egypte?)
22  En hebt hun dit land gegeven, dat Gij hun vaderen gezworen hadt hun te
zullen geven, een land vloeiende van melk en honig;
23  Zij zijn er ook ingekomen en hebben het erfelijk bezeten, maar hebben Uwer
stem niet gehoorzaamd, en in Uw wet niet gewandeld; zij hebben niets gedaan
van alles, wat Gij hun geboden hadt te doen; dies hebt Gij hun al dit kwaad doen
bejegenen.
24  Zie, de wallen! zij zijn gekomen aan de stad, om die in te nemen, en de stad is
gegeven in de hand der Chaldeen, die tegen haar strijden; vanwege het zwaard en
den honger en de pestilentie; en wat Gij gesproken hebt, is geschied, en zie, Gij
ziet het.
25  Evenwel hebt Gij tot mij gezegd, Heere HEERE! koop u dat veld voor geld,
en doe het getuigen betuigen; daar de stad in der Chaldeen hand gegeven is.
26 ¶ Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, zeggende:
27  Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk
zijn?
28  Daarom zegt de HEERE alzo: Zie, Ik geef deze stad in de hand der Chaldeen,
en in de hand van Nebukadnezar, den koning van Babel, en hij zal ze innemen.
29  En de Chaldeen, die tegen deze stad strijden, zullen er inkomen, en deze stad
met vuur aansteken, en zullen ze verbranden, met de huizen, op welker daken zij
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aan Baal gerookt, en anderen goden drankofferen geofferd hebben, om Mij te
vertoornen.
30  Want de kinderen Israels en de kinderen van Juda hebben van hun jeugd
aan alleenlijk gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen; want de kinderen Israëls (de
kerken? Ja, enerzijds wel, maar niet zoals hier wordt bedoeld?) hebben Mij door
het werk hunner handen alleenlijk vertoornd, spreekt de HEERE.
31  Want tot Mijn toorn en tot Mijn grimmigheid is Mij deze stad geweest, van
den dag af, dat zij haar gebouwd hebben, tot op dezen dag toe; opdat Ik haar van
Mijn aangezicht wegdeed;
32  Om al de boosheid der kinderen Israels en der kinderen van Juda, die zij
gedaan hebben om Mij te vertoornen, zij, hun koningen, hun vorsten, hun
priesteren, en hun profeten, en de mannen van Juda, en de inwoners van
Jeruzalem;
33  Die Mij den nek hebben toegekeerd en niet het aangezicht; hoewel Ik hen
leerde, vroeg op zijnde en lerende, evenwel hoorden zij niet, om tucht aan te
nemen;
34  Maar zij hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis, dat naar Mijn Naam
genoemd is, om dat te verontreinigen.
35  En zij hebben de hoogten van Baal gebouwd, die in het dal des zoons van
Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochteren den Molech door het vuur te laten
gaan; hetwelk Ik hun niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen, dat zij
dezen gruwel zouden doen; opdat zij Juda mochten doen zondigen.
36  En nu, daarom zegt de HEERE, de God Israels, alzo van deze stad, waar gij
van zegt: Zij is gegeven in de hand des konings van Babel, door het zwaard, en
door den honger, en door de pestilentie;
37  Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal
verdreven hebben in Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote
verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats wederbrengen, en zal hen zeker doen
wonen.(Is de kerk uit alle landen in een centrale plaats verzameld?)
38  Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.
39  En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al de
dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen.(hebben de kerken enerlei
hart, en zijn alle gelovigen het nu reeds met elkaar in alles eens? Hoeveel
verschillende kerken en geloven zijn er niet?
40  En Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal
afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet
van Mij afwijken.
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41  En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen
getrouwelijk in dat land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel.
42  Want zo zegt de HEERE: Gelijk als Ik over dit volk (letterlijk of geestelijk?)
gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het goede, dat Ik
over hen spreke.
43  En er zullen velden gekocht worden in dit land, waarvan gij zegt: Het is
woest, dat er geen mens noch beest in is; het is in der Chaldeen hand gegeven.
44  Velden zal men voor geld kopen, en de brieven onderschrijven, en verzegelen,
en getuigen doen betuigen, in het land van Benjamin, en in de plaatsen rondom
Jeruzalem, en in de steden van Juda, en in de steden van het gebergte, en in de
steden der laagte, en in de steden van het zuiden; want Ik zal hun gevangenis
wenden, spreekt de HEERE.

33:1 ¶ Voorts geschiedde des HEEREN woord ten tweeden male tot Jeremia, als
hij nog in het voorhof der bewaring was opgesloten, zeggende:
2  Zo zegt de HEERE, Die het doet, de HEERE, Die dat formeert, opdat Hij het
bevestige, HEERE is Zijn Naam;
3  Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en
vaste dingen, die gij niet weet.
4  Want zo zegt de HEERE, de God Israels, van de huizen dezer stad, en van de
huizen der koningen van Juda, die door de wallen en door het zwaard zijn
afgebroken:
5  Er zijn er wel ingekomen, om te strijden tegen de Chaldeen, maar het is om die
te vullen met dode lichamen van mensen, die Ik verslagen heb in Mijn toorn en in
Mijn grimmigheid; en omdat Ik Mijn aangezicht van deze stad verborgen heb, om
al hunlieder boosheid.
6  Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen, en zal henlieden
genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid.
7  En Ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israel wenden, en
zal ze bouwen als in het eerste.
8  En Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, met dewelke zij tegen Mij
gezondigd hebben; en Ik zal vergeven al hun ongerechtigheden, met dewelke zij
tegen Mij gezondigd en met dewelke zij tegen Mij overtreden hebben.
9  En het zal Mij zijn tot een vrolijken naam, tot een roem, en tot een sieraad bij
alle heidenen der aarde;(als de heidenen nu het geestelijk Israël zouden zijn, zijn
zij dan zichzelf tot een sierraad?) die al het goede zullen horen, dat Ik hun doe
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(wie is dat nu?); en zij zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede, en over al
den vrede, dien Ik hun beschikke.
10 ¶ Alzo zegt de HEERE: In deze plaats (waarvan gij zegt: Zij is woest, dat er
geen mens en geen beest in is), in de steden van Juda, en op de straten van
Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, en geen inwoner, en geen beest
in is, zal wederom gehoord worden,
11  De stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap, de stem des bruidegoms en
de stem der bruid, de stem dergenen, die zeggen: Looft den HEERE der
heirscharen, want de HEERE is goed, want Zijn goedertierenheid is in
eeuwigheid! de stem dergenen, die lof aanbrengen ten huize des HEEREN; want
Ik zal de gevangenis des lands (Is de kerk een land, en was het land in
gevangenis?) wenden, als in het eerste, zegt de HEERE.
12  Zo zegt de HEERE der heirscharen: In deze plaats, die zo woest is, dat er
geen mens, zelfs tot het vee toe, in is, mitsgaders in al derzelver steden, zullen
wederom woningen zijn van herderen, die de kudden doen legeren.
13  In de steden van het gebergte, in de steden der laagte, en in de steden van het
zuiden, en in het land van Benjamin, en in de plaatsen rondom Jeruzalem, en in
de steden van Juda, zullen de kudden wederom onder de handen des tellers
doorgaan, zegt de HEERE.
14  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord verwekken
zal, dat Ik tot het huis van Israel en over het huis van Juda gesproken heb.
15  In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen
uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. (Is er in de kerk,
indien de kerk geestelijk Israël zou zijn, reeds een Spruit van David ooit
opgestaan? Spruit is de “Zamach”, letterlijk uit de afgehouen tronk een scheut.)
16  In die dagen zal Juda verlost worden w reeds gekomen over de joden, indien
de joden Juda zouden zijn? Dat kan toch nog niet in vervulling zijn gegaan sinds
1948? Of is dat gericht op de kerk?), en Jeruzalem zeker wonen; en deze is, die
haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID. (kan men van de kerken
of gelovigen zeggen dat er reeds volkomen gerechtigheid binnen haar muren is?
Of is er onder de joden volkomen gerechtigheid te vinden?)
17 ¶ Want zo zegt de HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man,
Die op den troon van het huis Israels zitte. (hebben de joden een koning en
hebben zij ooit een koning gehad?  Nee. De kerken? Nee, wel usen en
dominerende ambtsdragers, maar geen Davidisch koning! Of wel soms?)
18  Ook zal den Levietischen priesteren, van voor Mijn aangezicht, niet worden
afgesneden een Man, Die brandoffer offere, en spijsoffer aansteke, en slachtoffer
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bereide al de dagen.(zijn dat de priesters in de Roomse kerk? Of ziet dit op
Ezechiels Tempel tijdens het Vrederijk van de Messias?)
19  En des HEEREN woord geschiedde tot Jeremia, zeggende:
20  Alzo zegt de HEERE: Indien gijlieden Mijn verbond van den dag; en Mijn
verbond van den nacht kondt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd;
21  Zo zal ook vernietigd kunnen worden Mijn verbond met Mijn knecht David,
dat hij geen zoon hebbe, die op zijn troon regere, en met de Levieten, de
priesteren, Mijn dienaren.
22  Gelijk het heir des hemels niet geteld, en het zand der zee niet gemeten kan
worden, alzo zal Ik vermenigvuldigen het zaad van Mijn knecht David, en de
Levieten, die Mij dienen.
23  Voorts geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia, zeggende:
24  Hebt gij niet gezien, wat dit volk spreekt, zeggende: De twee geslachten,
(bestaat de kerk uit twee geslachten? Rome en de Protestanten?) die de HEERE
verkoren had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij versmaden Mijn volk, zodat het
geen volk meer is voor hun aangezicht. (was de kerk ooit een volk? Of natie? Ja,
alleen Rome, het Vaticaan is een natie).
25  Zo zegt de HEERE: Indien Mijn verbond niet is van dag en nacht; indien Ik
de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb;
26  Zo zal Ik ook het zaad van Jakob en van Mijn knecht David verwerpen, dat Ik
van zijn zaad niet neme, die daar heerse over het zaad van Abraham, Izak en
Jakob; want Ik zal hun gevangenis wenden en Mij hunner ontfermen.

En zie Micha 4: 1 ¶ Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de
berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij
zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.
2  En vele heidenen (de kerken?) zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons
opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, (dus
vormen de heidenen toch een tegenstelling tot het huis van de God Jakobs en Zijn
volk?) opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit
Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.
3  En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen (de kerken?)
straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen
tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij
zullen den krijg niet meer leren.
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4  Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom,
en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond des HEEREN der
heirscharen heeft het gesproken.
5  Want alle volken (wie?) zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij
(de kerk, of het letterlijke volk Israëls?) zullen wandelen in den Naam des
HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos.
6  Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen,
en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. (was de kerk ooit
in de verstrooiing, hinkende en verdreven? Ontving de kerk ooit de scheidbrief?)
7  En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre
henen verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal Koning (Christus
is de Koning der kerk, zegt men. Waar is dan Zijn troon?) over hen zijn op den
berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.
8 ¶ En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal
komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van
Jeruzalem.(wat is dat nu weer? Zal de kerk terugkeren tot de koninkrijkssfeer
van oud Israel?)
9  Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is
uw Raadgever vergaan, dat u smart, als van een barende vrouw, heeft
aangegrepen?
10  Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions! als een barende
vrouw; want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan, en op het veld wonen, en
tot in Babel (was dat ten tijde van Ezra en Nehemia? Nee toch? Wanneer dan?)
komen, maar aldaar zult gij gered worden; aldaar zal u de HEERE verlossen uit
de hand uwer vijanden.
11  Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, (is hier de tegenstelling weer
terug, dat de heidenen het geestelijk Israël zijn, maar anderzijds toch ook de
tegenstanders van Israël, dus van zichzelf?) die daar zeggen: Laat ze ontheiligd
worden, en laat ons oog schouwen aan Sion.
12  Maar zij weten de gedachten des HEEREN niet, en verstaan Zijn raadslag
niet; dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den dorsvloer.
13  Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer maken, en uw
klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren; en Ik zal hunlieder
gewin den HEERE verbannen, en hun vermogen den Heere der ganse aarde.

Nog even terugkomend op het verbond, waarbij de volgende teksten: 
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Ps 98:3  Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid
aan het huis Israels; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes
Gods. 
Ps 115:12  De HEERE is onzer gedachtig geweest, Hij zal zegenen; Hij zal het
huis van Israel zegenen, Hij zal het huis van Aaron zegenen. 
Eze 16:60 ¶ Evenwel zal Ik gedachtig wezen aan Mijn verbond met u, in de
dagen uwer jonkheid, en Ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. 
Lu 1:54  Hij heeft Israel, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der
barmhartigheid.
Lu 1:72  Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware
aan Zijn heilig verbond;
Mt 2:6  En gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de
vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel
weiden zal.

De Wet 1

Zegen en vloek
Inleiding
In brochure 216 hebben wij nagedacht over de vragen of rijkdom een zegen
is, en of armoede een vloek is. Ditmaal zullen wij het begrip zegen en het
begrip vloek eens nader bezien, met daaraan vastgekoppeld het begrip goed
en het begrip kwaad.

Ons leven behoort aan Elohim toe en wij dienen Hem te gehoorzamen, ons
leven Hem te wijden. Armoede maakt die toewijding gemakkelijker dan
rijkdom. Hoe zou dat komen? Dat komt doordat er in rijkdom machtsdrang
en zelfgenoegzaamheid schuilt. De Schrift veroordeelt rijkdom en bezit
niet, maar wijst ondubbelzinnig op het grote gevaar ervan, zie Lucas 12:16-
21. Door rijkdom gaat men gemakkelijk zijn eigen leven veilig stellen, wat
in werkelijkheid onmogelijk is. Wij zijn mensen en blijven te allen tijde
afhankelijk van Elohim. Het bezit van goederen wordt niet verboden, maar
wel de opeenhoping, het bijeenschrapen ervan. Juist op die grote rijkdom
gaat de mens zijn vertrouwen stellen. Het grote gevaar in de rijkdom is, dat
het de mens op zichzelf terugwerpt en losmaakt van Elohim. Het geld als
betaalmiddel wordt tot een doel in zichzelf en verschaft de mensen een
schijn-zekerheid. De zekerheid die geld verschaft berust op bedrog, want de
rijken hebben niet meer zekerheid dan de armen. Hun vermogen kan ineens
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wegsmelten. Dieven kunnen het stelen. De Schrift roept dan ook op tot een
levenswijze van “heilige onbezorgdheid”, zie Mattheus 6:25, die
voortvloeit uit een leven dat aan Elohim is toegewijd. In alles gaat het
vooreerst om het Rijk van Elohim, dat is Zijn heerschappij, die gezocht
moet worden. Dan volgt de rest vanzelf, zie het “Onze Vader”.
Immers, rijkdom en het steeds méér willen hebben, het schrapen, gaat ten
koste van anderen en is een mede-oorzaak van hún armoede. Zulke rijken
(uitbuiters en schrapers, of gierigaards) klaagt de Heiland aan en spreekt het
wee over hen uit. Zij schaden niet alleen zichzelf, maar verhinderen ook
vele anderen het Rijk van Elohim binnen te gaan. Zij proberen overal winst
uit te slaan en zien hun medemensen of naasten als winstobjecten. Van de
godsdienst, van de tempel, van ziekten, van armoe, ze maken overal
winsten van. Dat kunnen wij vandaag de dag duidelijk zien bijvoorbeeld in
de afvalverwerkende industrie. Neem de vet-afvalverwerking. Uit die
producten maakt men grove winsten, zoals afgewerkte oliën en vetten. Of
het schadelijk is voor mensen, dieren en het milieu deert de winstjagers
weinig of niets. Men maakt winst van menselijke organen, nageboorten, en
wat al niet meer te bedenken is. Men is slaaf van het geld, van de geldjacht.
Maar ook in bijna alle andere branches van de industrie is alles gericht op
winst en niet zozeer op het welzijn en welvaren van anderen. De farma-
industrie draait op ziekten. Anderen draaien op schijntekorten die men zelf
kweekt, om de prijs te kunnen opdrijven. En ga zo maar voort.

Het Evangelie des koninkrijks werkt bevrijdend, allereerst voor de armen,
die door de rijken uitgebuit en economisch onterfd zijn, door hun toe te
zeggen dat ze verlost zullen worden. Maar ook voor de rijken is er
verlossing, dat ze bevrijd zullen worden van hun overmatige bezitsdrang en
van hun eenrichtings-denken. De Heiland richt Zijn kritiek op de rijken niet
om hen te vernietigen, maar om hen tot inkeer te brengen!
Een neven effect van de overmatige rijkdom is de gierigheid, zodat men
zelfs bijna niet van zijn rijkdom af durft nemen om lekker en gezond te
eten. Zie Prediker 5:12,28, 6:2.
De Heiland richt Zich als mens tegenover mensen, rijk en arm. Ook de
rijken heeft Hij lief in algemene zin, om hen Zijn Rijk binnen te mogen
leiden. Rijkdom blijkt in de meeste gevallen dé grote hinderpaal te zijn, zie
het verhaal van de rijke jongeling, Marcus 10:22vv.  Onze Heiland bood
hem het ware discipelschap aan. Echter, hij kon zijn “vele goederen” niet
prijsgeven. Wel hield hij de Wet (tora) sinds zijn jeugd. Dat was te prijzen.
Maar de vereisten van het discipelschap kon hij niet opbrengen. Nu werd

  46                 De Verbonden van Elohim            No.253 
hem echter gevraagd zich te bekeren, wat een algehele maatschappelijke
breuk inhield.  Alleen daarin komt de praxis van het leven naar Elohims wil
(de tora) met de gerechtigheid daaraan verbonden tot zijn volle recht en
schone gestalte. Helaas, dit was teveel van de rijke jongeling gevraagd! De
eis van de Heiland om alles te verkopen en aan de armen uit te delen werd
niet gesteld uit een ascetisch oogmerk, maar als doel en middel om de
jongeling van zichzelf te bevrijden, dat hij oog zou krijgen voor het wezen
van het ware discipelschap. Daarom kon de Heiland liefdevol op hem
neerzien als Geneesheer. Alleen wilde de jongeling zich niet laten genezen,
en dat was de armoede van en in zijn rijkdom. Wij leren hieruit dat vele
rijken er niet aan toe komen van het volle leven te genieten, doordat zij
onder andere niet daadwerkelijk op het noodgeschrei van vele armen willen
ingaan. Immers, het is zaliger te geven dan te ontvangen, zie Hand.20:35.
En zij willen de eisen die aan het ware discipelschap verbonden zijn niet
opvolgen. Verder was de rijke jongeling een heel sympathieke man De
Heiland beminde hem om zijn wetsgehoorzaamheid. 

Menselijkerwijs is het onbegonnen werk om het Rijk van Elohim binnen te
gaan. Zelfs de discipelen kregen het van de les aan de rijke jongeling
benauwd, zie Marcus 10:24-27.  Er is een bovennatuurlijke kracht toe
nodig om de weerstand te verbreken en de gehechtheid aan bezit te
doorbreken, om de onrechtvaardigheid tegenover de armen op te heffen.
Het gaat steeds weer om het prijsgeven van het eigen boze ik, het leven
naar eigen inzicht. Verlies van dat eigen leven is een vereiste om het Rijk
van Elohim in te kunnen gaan. Dat eist een nieuwe leefwijze naar de eis
van de Bergrede. Die eis is niet slechts negatief, alles loslaten, zelfs het
eigen ik. Nee, de eis is ook positief, een doen, het in overeenstemming
gaan leven met de wil van Elohim, die niet wil dat er armen zijn, en niet
wil dat mensen worden uitgebuit. De armen zijn Zijn schepselen, zo goed
als ook de rijken. Het christelijk leven dwingt tot daadwerkelijk handelen,
anders is het zinloos. Evangelie en Wet, genade en doen, ze vormen een
onlosmakelijk geheel, een tweespan of duo. Dat is de eenheid tussen geloof
en ethiek. Wel is de formulering van de Wet anders dan die van het
Evangelie. De Wet geeft een verplichtende uitspraak: Gij zult.....
Het Evangelie des Koninkrijks spreekt zich uit in de taal van Elohims
handelen in Christus voor ons: Uw zonden zijn u vergeven, volg Mij.
Het Evangelie bevat gerealiseerd heil, dat de eis bevat tot navolging en
dankbaarheid, ook anderen hun zonden te vergeven en elkaar lief te hebben.
1Johannes 3:16, 4:11.
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Goed en kwaad
Het Hebreeuwse woord “tow” wordt algemeen vertaald in het Nederlands
als “goed”. Dat is niet geheel goed. 
Wanneer wij Genesis 1-3 lezen, komen wij daar in 1:25, 2:12, 2:17 het
woordje “goed” tegen. Op zichzelf is het niet fout dat men het woordje
“goed” daar gebruikt heeft. Echter, een beter en meer doelgericht woord
ervoor is “zuiver”. Elohim heeft alles wat Hij geschapen heeft goed
geschapen, dat wil zeggen zuiver, volgens eigen soorten. Als er vertaald is
dat “het goud goed is”, wil dat zeggen dat het om zuiver goud gaat. Goed is
geen vakterm van goudsmeden. Zij gebruiken de term “zuiver”goud. 
En hetzelfde Hebreeuwse woordje tow wordt gebruikt voor de boom der
kennis van goed en kwaad. Wanneer wij het woordje “goed” veranderen en
beter vertalen door “zuiver”, krijgen wij het volgende: maar van de boom
van kennis van zuiver en bezoedeld zult gij niet eten......
Men heeft het Hebreeuwse woordje “ra” vertaald door kwaad of boos, maar
het kan evengoed worden vertaald door “bezoedeld”. Het gaat erom bij de
boom der kennis van zuiver en bezoedeld, dat ónze kennis zuiver zal zijn
en niet verontreinigd. Zuivere kennis zal zuivere vruchten van onze geest
voortbrengen, verkregen van de kennisboom. En waarvoor is allereerst
zuivere kennis noodzakelijk? Om de soorten zuiver te houden, ras-zuiver.
Dat blijkt als we verder kijken naar het Hebreeuwse woord “tamiym”, wat
vertaald is door “zonder gebrek”. Dat zegt ons te weinig. Het dient te zijn:
“ras-zuiver”. De Levieten dienden erop toe te zien dat de offerdieren ras-
zuiver waren en zonder lichamelijke gebreken! De priesters hadden de taak
het volk de kennis van de Wet bij te brengen, daar een volk dat geen kennis
daarvan heeft, verloren gaat.

Zegen
Zie Strongs 1293 b@r aa k aa h, zegen, zegening, voorspoed, lofprijzing. 
Het gaat bij zegen altijd om giften, om tegenwoordige of toekomende
weldaden. Vooral de eerstgeboortezegen stond hoog genoteerd. Zegen
houdt verband met welzijn en welvaren. In het huwelijk gaat (ging) het
vooral om de kinderzegen, de voortplanting van de naam in de geslachten
of generaties. 
Zegenen is niet dat Elohim iemand een fijn gevoel geeft, of dat mensen
anderen een fijn gevoel zouden geven, door een klopje op de schouders te
geven. Zegenen is, de krachten en gaven welke Elohim een mens heeft
gegeven aan te wakkeren. Het gaat bij zegen om groei, de aanwas, de
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vermenigvuldiging. Zegenen is, de groei bevorderen, stimuleren. Op deze
wijze zegende Elohim het oude volk Israël, opdat het krachten zou
ontwikkelen en bundelen ter ontplooiing van eigen volk en later voor heel
de wereld. De enige die wérkelijk kan zegenen is Elohim. Wel mochten de
priesters in de naam van Elohim de zegen op het volk leggen. En wij,
volgens het ambt aller gelovigen, mogen Zijn zegen doorgeven en
toebidden.
Numeri 6:23  Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de
kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: 24  De HEERE zegene u, en behoede
u! 25  De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! 26  De
HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! 27  Alzo zullen zij Mijn
Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.
Een betere vertaling is: Jahweh zegent u en behoedt u! Jahweh richt Zijn
oog op u en Hij is u genadig! Jahweh houdt Zijn oog op u gericht en geeft
u vrede! 

Vloek
In het Hebreeuws is vloek “kalal”. Dat woord komt van licht maken
(iemand de helft lichter maken, of iemand oplichten), in tegenstelling tot
zwaar maken. Kalal houdt in, iemand beroven, laten verzengen,
vereenzamen. Wie door Elohim wordt vervloekt, wordt op zichzelf
teruggeworpen en vereenzaamt. Daardoor kwijnt een mens weg, zoals een
plant verschrompelt door uitdroging. 
De zegen en de vloek werd door Jozua aan het volk Israël voorgehouden op
of bij de bergen Geriziem en Ebal. Geriziem was een goede en vette berg of
heuvel, met een rijke vegetatie of plantengroei. Ebal was kaal, rotsachtig en
onvruchtbaar. Dat was aanschouwelijk onderwijs, door juist op déze plaats
Israël de zegen en de vloek voor te houden!
De zegen wijst naar de opbloei, groei en vermenigvuldiging, rijkdom en
vermeerdering. De vloek wijst naar kaalheid, onvruchtbaarheid en armoede.
Volgens Deuteronomium21:23 is degene die aan een paal hangt een vloek,
daar men dan geen kant meer op kan. Van de vloek waaronder wij als
mensen állen staan heeft Christus ons willen verlossen, door in onze plaats
te hangen, Galaten 3:13. Zegen wijst alzo op Elohims goedkeuring, vloek
wijst op Zijn afkeuring. Zegen loopt uit op voorspoed, Leviticus 26:12;
vloek loopt uit op rampspoed. Een vloek zonder oorzaak komt niet. Het
duidelijke bewijs hiervoor geeft het voorbeeld in Numeri 5. Waar een man
zijn vrouw verdenkt van echtbreuk en alsdan de priester inschakelt om de
procedure van het drinken van het water dat de vloek brengt op te starten en
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toe te passen. Hierdoor komt de schuld en/of onschuld aan het licht. Een
vrouw die onschuldig is en het water der vervloeking drinkt, blijft gezond.
Een schuldige vrouw echter wordt erdoor te gronde gericht. Dit betreft een
vloek over in het verleden gedane zonden. Er is echter ook een vloek die in
het vooruitzicht wordt gesteld wanneer men in de toekomst zondigt. Zie
Deuteronomium29:12. Dan treedt de vloek in werking zodra men zondigt,
1Samuel 14:24. Vloek is een gericht van Elohim, een demonstratie van
Zijn toorn. Een vloek is een wapen in Zijn hand ter vergelding. De vloek
ondermijnt het leven, zodat het wegkwijnt. Het komt ons mensen niet toe
dit wapen te gebruiken tegen anderen. Alleen de priester mocht dit wapen
gebruiken, Numeri 5. Simeï vloekte David, en dat mocht niet. David echter
vatte het vloeken van Simeï op als van Elohim, 2 Samuel 16:5. Simeï is
zijn oordeel, zijn eigen vloek, niet ontlopen.

Vloeken is ontkrachting van het leven. Wie vloekt wil daarmee Elohim
ontkrachten, in Zijn plaats treden. Daar staat de doodstraf op. In Leviticus
24:11 vloekte en lasterde een bastaard uitdrukkelijk de Naam. Elohim heeft
Zijn Naam ons slechts te kennen gegeven ter aanbidding, niet om te
vervloeken, om Hem uit te schakelen. Het algemene vloeken der mensen
verschilt van dít vloeken en is niet direct een lasteren van de Naam, maar
meer een ijdelgebruik ervan. Een echte vloek werkt verlammend, zodat
alles wat een gevloekte onderneemt, bij zijn handen afbreekt, mislukt.  In
het Hebreeuws heet een vloek ook wel “barah”, wat merkwaardig genoeg
ook wel zegenen betekent. Het houdt zoveel in als “vaarwel-zeggen”. Het is
Elohim de rug toekeren, geheel en al. 
De volkeren zagen vloeken als magie. Door magische handelingen zou de
vloek in werking worden gesteld, zie het voorbeeld van koning Balak, die
Bileam liet komen om Israël te vloeken. Zonder zonde heeft vloeken géén
enkel succes. Elohim zegende Israël, en daartegenin kon geen enkele vloek
de zegen ongedaan maken. Bileam wist daar wel raad op. Hij lokte het volk
in de valkuil van de vreemde vrouwen, seksuele zonden. Dat lukte, en toen
zond Elohim een plaag onder het volk.
In het Oude Testament zien wij dat een vloek een gevreesde realiteit was,
een werkelijke macht met een verwoestende uitwerking. De vloek werkt als
een kettingreactie, zie Deuteronomium28:16. Door de vloek komt men
buiten de volksgemeente te staan, verlaten en eenzaam, als een zwerver.
Wel zijn alle mensen zondaars, dus rust de vloek op alle mensen en voert
de vloek ons ten verderve. Daar tegenover staat het Evangelie van
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verzoening en bevrijding, doordat Christus een vloek voor ons is geworden,
Galaten 3:13. 

In het Paradijs is de vloek over Adam en Eva gekomen vanwege hun
ongehoorzaamheid, en deze is doorgegaan tot alle mensen. Dat is een
zichtbaar feit. Sindsdien heeft de mensheid getracht het leven te handhaven
ín de vloek, zónder bekering en gehoorzaamheid. Daartoe zijn door onze
voorgeslachten alle krachten gemobiliseerd en in werking gesteld, via
technologie. Technologie zal ons moeten verlossen van alle vloeken. Het is
miskenning van Elohim en Zijn wetten. Dat het ons gedeeltelijk gelukt is
om temidden van de vloek een “leefbaar” klimaat te scheppen geeft ons het
vertrouwen (de waan) dat we de vloek te boven zullen komen. In de
laboratoria werkt men hard aan “geneesmiddelen” die ons gezond dienen te
houden ook al overtreden wij de spijswetten. Via de moderne
communicatie en transportmiddelen trachten wij de vloek van onze
beperktheid op te heffen. Echter, onze uitvindingen gaan zich tegen ons
keren. Zie maar het fileprobleem. Onze mobiliteit is schijn en beperkt.
Door de vloek van de wanorde hebben wij de bureaucratie in het leven
geroepen. Dat doet ons de das om, door alle regelgevingen, zie maar hoe de
boeren erdoor om-zeep worden geholpen. De uitholling van de vloek zet
zich voort, de dingen groeien ons boven het hoofd en keren zich
uiteindelijk weer tegen ons.
In religie, politiek en samenleving heerst enerzijds de vloek van tolerantie
en verdraagzaamheid, anderzijds de vloek van intolerantie en
onverdraagzaamheid. Wij kennen de gulden middenweg niet meer, zie  
Spreuken 2:8  Opdat zij de paden des rechts houden; en Hij zal den weg Zijner
gunstgenoten bewaren. 8:20  Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in
het midden van de paden des rechts;  

Wij allen sukkelen voort onder de vloek van vele generaties terug. De
Reformatie is niet ver genoeg gegaan. Daardoor zitten wij nu nog met een
halfbakken godsdienst, die niet weet waarin de zekerheid van het
waarachtig geloof bestaat. Men weet niet wat de geboden van Elohim
inhouden. Men viert feestdagen die van heidense oorsprong zijn, en de door
Elohim ingestelde rustdag en feestdagen viert men niet. Men heeft allerlei
heidense gebruiken en dogma’s ingevoerd en verchristelijkt, terwijl men de
wil van Elohim en Zijn wetten veracht.
Allerlei lapmiddelen worden aangewend om een eigen opgerichte kerk-
organisatie in stand te houden. In maatschappelijk opzicht zien we in ons
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land dat wij slapende onze identiteit en zelfstandigheid zijn verloren. Onze
politici hebben ons geruisloos overgeleverd aan de EU. We moeten het nu
met Euro’s doen, en ons eigen muntstelsel is verdwenen. Waar gaat het
heen? En waar is de weg terug?

Een vloek is een bede om onheil, vergelding. Vervloeken is een bede om
iemand letsel aan te doen, met een beroep op de Goddelijke macht zulk een
onheil toe te brengen. Dat komt ons mensen niet toe. Vloeken kunnen wel
door Elohim ons opgelegd worden, maar er zijn wegen en middelen om ze
weer te verbreken, op te heffen. Toch kan het bestaan dat gelovigen niet
beseffen dat er vloeken op hen kunnen rusten. Daardoor kunnen ze er niet
mee afrekenen en blijven zij in het duister ronddwalen. Ze kunnen zich er
niet van bevrijden maar accepteren de druk en moeite als een soort
uitvloeisel van de Goddelijke wil. Men vraagt Elohim niet om licht over
zijn pad, om opheldering zodat wij weten waar de schoen wringt. Het is
immers het afwijken van de Wet van Jahweh waardoor de vloeken komen,
ziekten, rampen, en dergelijke dingen meer. Gelovigen kunnen
bijvoorbeeld in een kerk blijven hangen en aan tradities meedoen, die op
heidense leest zijn geschoeid. Daarop rust een vloek. Men dient zo’n kerk
erop te wijzen, en bij geen gehoor te verlaten. Anders laadt men een vloek
van duisternis over zich. Men kan wel gered zijn, verlost door Christus,
maar men heeft geen geestelijke ontplooiing en groei, geen blijdschap des
geloofs.
Ook kan het zijn dat wij onheil of tegenspoed bij onszelf of anderen
aanzien voor een vloek, terwijl het een kastijding betreft, of een beproeving
is, zoals bij Job.
Het is een vaste regel dat wij door ongehoorzaamheid en afdwalen vloeken
over ons halen. Het is daarom heel goed nodig dat wij kennis hebben van
Elohims wetten, wat heilig en rein is, wat onheilig en onrein is. Door zich
te bekeren worden de vloeken weer verbroken. Onterechte vloeken of
plagen van satan kunnen in de naam van Yashua worden bestreden en
stopgezet. 
Elohim vloekt de mens in de eerste plaats niet om hem dwars te zitten of te
gronde te richten. Een vloek is in de eerste plaats een waarschuwing. Bij
geen gehoor, bij geen bekering zet de vloek zich door en het is dan ook de
mens zelf die zich willens en wetens te gronde richt. Ook een volk kan
onwetend onder een nationale vloek komen, waarvan één mens de oorzaak
kan zijn. Zie het voorbeeld van Achan in Jozua 7. Achan vergreep zich aan
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de verboden dingen, en werd daardoor een ban in het leger, die verwijderd
diende te worden. 

Zegen én vloek
Deuteronomium 11:26 ¶ Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek: 
27  Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods,
die ik u heden gebiede; 28  Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de
geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden
gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt. 29  En het zal
geschieden, als u de HEERE, uw God, zal hebben ingebracht in het land, waar gij
naar toe gaat, om dat te erven; dan zult gij den zegen uitspreken op den berg
Gerizim, en den vloek op den berg Ebal.

Deuteronomium27:9  Voorts sprak Mozes, te zamen met de Levietische priesteren,
tot gans Israël, zeggende: Luistert toe en hoort o Israël! Op dezen dag zijt gij den
HEERE, uw God, tot een volk geworden.
10  Daarom zult gij der stem des HEEREN, uws Gods, gehoorzaam zijn, en gij
zult doen Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede.
11 ¶ En Mozes gebood het volk te dien dage, zeggende:
12  Dezen zullen staan, om het volk te zegenen op den berg Gerizim, als gij over
de Jordaan gegaan zult zijn: Simeon, en Levi, en Juda, en Issaschar, en Jozef, en
Benjamin. 13  En dezen zullen staan over den vloek op den berg Ebal: Ruben,
Gad en Aser, Zebulon, Dan en Nafthali. 14  En de Levieten zullen betuigen en
zeggen tot allen man van Israël, met verhevene stem:
15  Vervloekt zij de man, die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des
HEEREN, een werk van 's werkmeesters handen, zal maken, en zetten in het
verborgene! En al het volk zal antwoorden en zeggen: Amen. 16  Vervloekt zij,
die zijn vader of zijn moeder veracht! En al het volk zal zeggen: Amen. 17
Vervloekt zij, die zijns naasten landpale verrukt! En al het volk zal zeggen: Amen.
18  Vervloekt zij, die een blinde op den weg doet dolen! En al het volk zal zeggen:
Amen. 19  Vervloekt zij, die het recht van den vreemdeling, van den wees en van
de weduwe buigt! En al het volk zal zeggen: Amen. 20  Vervloekt zij, die bij de
vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders slippe ontdekt heeft! En al het volk
zal zeggen: Amen. 21  Vervloekt zij, die bij enig beest ligt! En al het volk zal
zeggen: Amen. 22  Vervloekt zij, die bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vaders of
de dochter zijner moeder! En al het volk zal zeggen: Amen. 23  Vervloekt zij, die
bij zijn schoonmoeder ligt! En al het volk zal zeggen: Amen. 24  Vervloekt zij, die
zijn naaste in het verborgene verslaat! En al het volk zal zeggen: Amen. 25
Vervloekt zij, die geschenk neemt, om een ziel, het bloed eens onschuldigen, te
verslaan! En al het volk zal zeggen: Amen. 26  Vervloekt zij, die de woorden
dezer wet niet zal bevestigen, doende dezelve! En al het volk zal zeggen: Amen.
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28:1 ¶ En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods,
vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden
gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde.
2  En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der
stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.
3  Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld. 4
Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer
beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee. 5  Gezegend
zal zijn uw korf, en uw baktrog. 6  Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend
zult gij zijn in uw uitgaan. 7  De HEERE zal geven uw vijanden, die tegen u
opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een weg zullen zij tot u uittrekken,
maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden.
8  De HEERE zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles,
waaraan gij uw hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u de HEERE, uw
God, geven zal. 9  De HEERE zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen,
gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden des HEEREN, uws Gods,
zult houden, en in Zijn wegen wandelen. 10  En alle volken der aarde zullen zien,
dat de Naam des HEEREN over u genoemd is, en zij zullen voor u vrezen.
11  En de HEERE zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in
de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat de HEERE uw
vaderen gezworen heeft u te zullen geven. 12  De HEERE zal u opendoen Zijn
goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd, en om te
zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult
niet ontlenen. 13  En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart,
en gij zult alleenlijk boven zijn, en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de
geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede te houden en te doen;
14  En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter
rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.
15 ¶ Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods,
niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn
inzettingen, die ik u heden gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u
treffen. 16  Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld.
17  Vervloekt zal zijn uw korf, en uw baktrog. 18  Vervloekt zal zijn de vrucht uws
buiks, en de vrucht uws lands, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw
klein vee. 19  Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan, en vervloekt zult gij zijn in uw
uitgaan. 20  De HEERE zal onder u zenden den vloek, de verstoring en het
verderf, in alles, waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult; totdat gij verdelgd
wordt, en totdat gij haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken,
waarmede gij Mij verlaten hebt. 21  De HEERE zal u de pestilentie doen
aankleven, totdat Hij u verdoe van het land, waar gij naar toe gaat, om dat te
erven. 22  De HEERE zal u slaan met tering, en met koorts, en met vurigheid, en
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met hitte, en met droogte, en met brandkoren, en met honigdauw, die u vervolgen
zullen, totdat gij omkomt.
23  En uw hemel, die boven uw hoofd is, zal koper zijn, en de aarde, die onder u
is, zal ijzer zijn. 24  De HEERE, uw God, zal pulver en stof tot regen uws lands
geven; van den hemel zal het op u nederdalen, totdat gij verdelgd wordt.
25  De HEERE zal u geslagen geven voor het aangezicht uwer vijanden; door een
weg zult gij tot hem uittrekken, en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht
vlieden; en gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden.
26  En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der
aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.
27  De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en met droge
schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden.
28  De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met
verbaasdheid des harten;
29  Dat gij op den middag zult omtasten, gelijk als een blinde omtast in het
donkere, en uw wegen niet zult voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk
verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn.
30  Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een ander zal haar beslapen; een huis
zult gij bouwen, maar daarin niet wonen; een wijngaard zult gij planten, maar
dien niet gemeen maken.
31  Uw os zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij zult daarvan niet eten; uw
ezel zal van voor uw aangezicht geroofd worden, en tot u niet wederkeren; uw
klein vee zal aan uw vijanden gegeven worden, en voor u zal geen verlosser zijn.
32  Uw zonen en uw dochteren zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het
uw ogen aanzien, en naar hen bezwijken den gansen dag; maar het zal in het
vermogen uwer hand niet zijn.
33  De vrucht van uw land en al uw arbeid zal een volk eten, dat gij niet gekend
hebt; en gij zult alle dagen alleenlijk verdrukt en gepletterd zijn.
34  En gij zult onzinnig zijn, vanwege het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult.
35  De HEERE zal u slaan met boze zweren, aan de knieen en aan de benen,
waarvan gij niet zult kunnen genezen worden, van uw voetzool af tot aan uw
schedel. 36  De HEERE zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld
hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en
aldaar zult gij dienen andere goden, hout en steen. 37  En gij zult zijn tot een
schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede, onder al de volken, waarheen u
de HEERE leiden zal. 38  Gij zult veel zaads op den akker uitbrengen, maar gij
zult weinig inzamelen; want de sprinkhaan zal het verteren. 39  Wijngaarden zult
gij planten, en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, noch iets vergaderen;
want de worm zal het afeten. 40  Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen,
maar gij zult u met olie niet zalven; want uw olijfboom zal zijn vrucht afwerpen.
41  Zonen en dochteren zult gij gewinnen, maar zij zullen voor u niet zijn; want zij
zullen in gevangenis gaan. 42  Al uw geboomte, en de vrucht uws lands zal het
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boos gewormte erfelijk bezitten. 43  De vreemdeling, die in het midden van u is,
zal hoog, hoog boven u opklimmen; en gij zult laag, laag nederdalen.
44  Hij zal u lenen, maar gij zult hem niet lenen; hij zal tot een hoofd zijn, en gij
zult tot een staart zijn. 45 ¶ En al deze vloeken zullen over u komen, en u
vervolgen, en u treffen, totdat gij verdelgd wordt; omdat gij der stem des
HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijn, om te houden Zijn
geboden en Zijn inzettingen, die Hij u geboden heeft. 46  En zij (de vloeken)
zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn, ja, onder uw zaad tot in
eeuwigheid. 47  Omdat gij den HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met
vrolijkheid en goedheid des harten, vanwege de veelheid van alles; 48  Zo zult gij
uw vijanden, die de HEERE onder u zenden zal, dienen, in honger en in dorst, en
in naaktheid, en in gebrek van alles; en Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen,
totdat Hij u verdelge. 49  De HEERE zal tegen u een volk verheffen van verre,
van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt; een volk, welks spraak gij
niet zult verstaan; 50  Een volk, stijf van aangezicht, dat het aangezicht des ouden
niet zal aannemen, noch den jonge genadig zijn.
51  En het zal de vrucht uwer beesten, en de vrucht uws lands opeten, totdat gij
verdelgd zult zijn; hetwelk u geen koren, most noch olie, voortzetting uwer koeien
noch kudden van uw klein vee zal overig laten, totdat Hij u verdoe.
52  En het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren
nedervallen, op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen
in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft.
53  En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren,
die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben; in de belegering en in de
benauwing, waarmede uw vijanden u zullen benauwen. 54  Aangaande den man,
die teder onder u, en die zeer wellustig geweest is, zijn oog zal kwaad zijn tegen
zijn broeder, en tegen de huisvrouw zijns schoots, en tegen zijn overige zonen, die
hij overgehouden zal hebben; 55  Dat hij niet aan een van die zal geven van het
vlees zijner zonen, die hij eten zal, omdat hij voor zich niets heeft overgehouden;
in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijand u in al uw poorten zal
benauwen. 56  Aangaande de tedere en wellustige vrouw onder u, die niet
verzocht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij zich wellustig en
teder hield; haar oog zal kwaad zijn tegen den man haars schoots, en tegen haar
zoon, en tegen haar dochter; 57  En dat om haar nageboorte, die van tussen haar
voeten uitgegaan zal zijn, en om haar zonen, die zij gebaard zal hebben; want zij
zal hen eten in het verborgene, vermits gebrek van alles; in de belegering en in de
benauwing, waarmede uw vijand u zal benauwen in uw poorten.
58  Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer wet, die in dit
boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam, den
HEERE, uw God; 59  Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, mitsgaders
de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse
krankten zijn. 60  En Hij zal op u doen keren alle kwalen van Egypte, voor
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dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen. 61  Ook alle krankte, en alle
plage, die in het boek dezer wet niet geschreven is, zal de HEERE over u doen
komen, totdat gij verdelgd wordt. 62  En gij zult met weinige mensen overgelaten
worden, in plaats dat gij geweest zijt als de sterren des hemels in menigte; omdat
gij der stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam geweest zijt. 63  En het zal
geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goed doende en
u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en
u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat,
om dat te erven. 64  En de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het
ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere
goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

Bij het lezen van al de vloeken wordt men niet echt vrolijk. Het is Elohim
ernst. Het is een bijna dwingend aanraden zich volgens Zijn wetten (thora)
te gedragen in alles. Wij delen liever in zegeningen dan in vloeken. Om in
zegeningen te mogen delen dienen wij wel de dreigingen van de vloeken te
kennen en ervoor te vrezen. Wanneer wij de zegeningen lezen, ja, daar
wordt men pas écht vrolijk van. Maar, er hangt wél een prijskaartje aan!
Het gaat vooral om de kennis van Elohims wil, om volgens Zijn wil te
mogen wandelen. De taak van de priesters was dan ook om het volk te
onderwijzen in de wet, om het volk voor de vloek te vrijwaren, te
behoeden. 
Deuteronomium 21:5  Dan zullen de priesters, de kinderen van Levi, toetreden;
want de HEERE, uw God, heeft hen verkoren, om Hem te dienen, en om in des
HEEREN Naam te zegenen, en naar hun mond zal alle twist en alle plaag
afgedaan worden.  
Hosea 4:6 ¶ Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de
kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet
zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen
vergete  
Jesaja 1:3  Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël
heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.  
Kennis is de hoofdvereiste om nauwkeurig naar Elohims bevelen te leven
en daarop de zegen te mogen verwachten. Zij die het volk verleiden hebben
grote verantwoordelijkheid. 

 Vloek als erfenis
Zonden van een voorgeslacht kunnen op nakomelingen een vloek leggen.
Zie Ezechiël 18:2  Wat is ulieden, dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land
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Israëls, zeggende: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der
kinderen zijn stomp geworden?   En zie Leviticus 26:38-39.
Daniël beleed de zonden van zijn voorgeslacht, hoofdstuk 9:16. Ook Ezra
in hoofdstuk 9:7. Overgeërfde vloeken kunnen op families, organisaties,
landen en volken rusten. Zulke vloeken moeten verbroken worden wil er
zegening komen.
In kringen van satanisten, vrijmetselaren, mormonen en andere spiritisten
worden kinderen opgedragen aan satan en demonen. Het nageslacht wordt
bezet en besmet door de vloek, die alleen verbroken kan worden in de
Naam van Yashua ha Messiah, waarna bekering vereist is. Demonen
houden kinderen onder hun macht en richten uiteindelijk hun leven te
gronde. Ouders kunnen een vloek over hun nageslacht brengen, zie
Mattheus 27:24-25, een soort generatievloek.
  En al het volk, antwoordde, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze
kinderen.  Ook op Ezau rust een vloek, zie Maleachi 1:3  En Ezau heb Ik
gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de
draken der woestijn. 4  Ofschoon Edom zeide: Wij zijn verarmd, doch wij zullen
de woeste plaatsen weder bouwen; alzo zegt de HEERE der heirscharen: Zullen
zij bouwen, zo zal Ik afbreken; en men zal hen noemen: Landpale der
goddeloosheid, en een volk, op hetwelk de HEERE vergramd is tot in
eeuwigheid.
  
Ook op voorwerpen kan een vloek rusten, daar zulke voorwerpen uit een
bepaalde cultuur kunnen voortkomen die aan demonen zijn gewijd. Van
veel souvenirs kan worden gezegd dat ze streek- en cultuurgebonden zijn en
relateren aan demonische goden, en of occulte rituelen. Denk aan Boeddha-
beelden of Afrikaans houtsnijwerk, zie Deuteronomium7:26, Exodus 20:4-
5.
In Leviticus 19:28 staat ook dat insnijding en of tatoeëring verboden is en
deel uitmaakt van het occulte. Ook kledingstukken (T-shirts en dergelijke)
kunnen afbeeldingen en spreuken bevatten van demonische oorsprong. 

In Zacharia 5 zien wij de vloek werkzaam over diefstal en vals zweren:
2  En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende rol, welker
lengte is van twintig ellen, en haar breedte van tien ellen.
3  Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over het ganse land;
want een iegelijk, die steelt, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid
worden; desgelijks een iegelijk, die valselijk zweert, zal van hier, volgens
denzelven vloek, uitgeroeid worden.
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4  Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heirscharen, dat hij kome in
het huis van den dief, en in het huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert;
en hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren, met zijn
houten en zijn stenen.
Dit is duidelijke taal waaraan wij niets toevoegen.  Wel valt te zeggen dat
de vloek over oneerlijke handel hieronder valt, zie Spreuken 11:26. Denk
ook aan de tweeërlei weegstenen, die een gruwel voor Elohim zijn,
Deuteronomium 25:15  Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen hebben; gij
zult een volkomene en gerechte efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in
het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal. Spreuken 11:1 ¶ Een bedriegelijke
weegschaal is den HEERE een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn
welgevallen. Spreuken 20:10 ¶ Tweeerlei weegsteen, tweeerlei efa is den HEERE
een gruwel, ja die beide. Spreuken 20:23 ¶ Tweeerlei weegsteen is den HEERE
een gruwel, en de bedriegelijke weegschaal is niet goed. Dan geldt Spreuken
3:33  De vloek des HEEREN is in het huis des goddelozen; maar de woning der
rechtvaardigen zal Hij zegenen En Spreuken 11:26 Wie koren inhoudt, dien vloekt
het volk; maar zegening zal zijn over het hoofd des verkopers
Door de oneerlijke handel raakt men de levenskiem van een volk en gaat
men het voortbestaan tegen. Men mag geen schaarste kweken om
woekerwinsten te maken (zoals de OPEC en vele anderen).

De ouder-vloek en verboden plaatsen
Een veelvoorkomende vloek is die van kinderen tot hun ouders, zie 
Ex.21:17  Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood
worden.  En Spr.20:20, 30:11, Deuteronomium27:16, Matth.15:4. Kinderen
vloeken hun ouders en ontkrachten daarmee het ouderlijk gezag dat door
Elohim ingesteld is. Door dit te doen raken kinderen de bron van hun eigen
bestaan aan, waardoor de vloek hun eigen leven ondermijnt. Men kan niet
ongestraft in verzet treden tegen de ingestelde wetten. Een mens kan wel tot
alles komen, zoals Job en Jeremia hun geboortedag vervloekten, maar dat is
niet goed. Wij leven wel op satans tijdelijk domein, de aarde, en hebben
ons te wachten voor allerlei verleidingen. Ook plaatsen die broeinesten van
satan zijn dienen wij te vermijden. Vooral jonge mensen dienen hiermee
rekening te houden om geen vloek over zich te halen. Plaatsen waar wij
niet behoren te komen zijn onder andere satanskerken, afgodentempels of
daar waar zwarte magie wordt gepleegd, loges van vrijmetselaren, gok-
tenten, houseparties, popfestivals, plaatsen waar occulte rituelen worden
gehouden, kortom overal waar men Elohim niet zou durven te ontmoeten
als Hij ons daar zou tegenkomen, of daar zou oproepen.
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De banvloek
Een banvloek is een anathéma, zoals in Trente door Rome de banvloek is
uitgesproken over de Bijbelse leer van de rechtvaardiging door het geloof
alleen, herontdekt tijdens de Reformatie. In Griekenland heet een gave die
men in de tempel legt voor de godheid een anathema. Het gaat hier om het
overgeven in de hand der godheid. En zo is de banvloek een overgeven aan
Elohim, Leviticus 27:28, Deuteronomium7:26, Jozua 7:11.

De vloek van ongeloof
Tot slot de vloek van het ongeloof en de verwerping van Christus, zie 1
Corinthiërs 16:22  Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft,
die zij een vervloeking; Maran-atha!

Hoe waardevol en ernstig is een mensenleven, en hoe beslissend onze keus
en leefwijze! Er is slechts één weg tot herstel in Elohims gunst, om ons van
de vloek te verlossen. En die weg zullen wij uit onszelf niet vinden noch
bewandelen, vandaar dat Elohim in Christus tot óns komt. Dat is Zijn liefde
en ontferming. Dan maakt Hij ons bekend met onszelf door Zijn Geest,
zodat we zien hoe vloekwaardig wij zijn. Dan beamen wij het oordeel en
onderschrijven het Goddelijk vonnis over onze zonden. Dan hebben wij
geen weerwoord meer, als we oprecht zijn en overtuigd van onze
afwijkingen. In die verlorenheid van ons bestaan, waarin wij ons zien weg
schrompelen en verdorren door de vloek, laat Elohim ons in Christus het
genadewoord des levens afkondigen. Daar geeft Hij de vermoeide ziel
water. Daar leeft de mens op, of liever, daar wordt de geestelijk dode
levendgemaakt. Dan kiezen wij voor het Leven met ons volle hart en willen
wij leven naar Zijn wetten. Dan weten wij dat wij verlost zijn van de vloek
der wet en dat onze schuld verzoend is en wij recht hebben op het
toekomende leven. En van die schone toekomst staat geschreven in
Openbaring 22:3  En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de
troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem
dienen;  

Het Hernieuwde Verbond met Israël \zal in werking treden, Jeremia 30-33.
Elohim zal de harten besnijden en Zijn wetten erin schrijven. Geen enkele
inwoner zal nog door de vloek over de zonde worden getroffen, dat wil
zeggen dat er niemand meer ziek zal zijn, want de vuurhaard der zonde is
weg, geblust. Alle dingen worden nieuw! 
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Openbaring 22:14  Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht
zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de
stad.

* Een waardevol boek van Rebecca Brown en Daniel Yoder behandelt het
probleem “Onverbroken Vloeken”, (Gazon uitgeverij Den Haag).    

De wet leefregel?

De Besnijdenis
Inleidend gedeelte
De kerk heeft in de loop der eeuwen iets van het “geloof” gemaakt waarin
de eerste christenen zich niet zouden kunnen vinden. De eerste christenen
vormden een spirituele gemeenschap. Zij hadden geen behoefte aan één of
andere vorm van theologie. Het geloof was voor hen een lévende ervaring.
De eerste christenen hadden geen dogma’s inzake een drie-eenheid,
erfzondeleer, verzoening, Godheid van Jezus, maagdelijke geboorte, etc..
Ook hadden zij geen geloofsbelijdenissen. Zij geloofden in Christus (of de
Christus-kracht) die zich met de mens Jezus (Yashua ha Messiah) had
verbonden (de Geest die op Jezus was), doordat na Zijn doop deze kracht
zich met Hem had verbonden. En Christus -dan wel “kracht des Geestes”,
was in een ieder van hen. Die kracht heeft Hem tijdelijk vlak voor Zijn
dood even verlaten (Eloi Lama Sabachtani), of anders gezegd: door déze
Kracht heeft Hij overwonnen en getriomfeerd!
De eerste christenen geloofden in het onderwijs van hun Meester, die hen
had onderwezen in de Wet, de Psalmen en Profeten, of te wel de tora! Pas
later kwam de dogma-vorming, waarbij nog wel met elkaar viel te praten,
zoals in Nicea 325 na Christus. Pas later, in Constantinopel 553 horen wij
de eerste vervloekingen tegen andersdenkenden. Wel is de politiek der
vroege kerk erop gericht geweest om het volk vooral dom en slapende te
houden. 
Die slaap of narcose heeft reeds eeuwen geduurd. De Schrift spreekt ervan,
dat zowel de wijze als de dwaze maagden zouden slapen. Totdat..............!



  61                 De Verbonden van Elohim            No.253 
En in die tijd leven wij nu. Het wakker worden is niet meer te stuiten. Het
is beloofd dat in het “laatste der dagen” de gelovigen met “verstand op de
dingen zouden gaan letten”, zie Jeremia. 23:20 Des HEEREN toorn zal zich
niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan, en totdat Hij zal hebben daargesteld
de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij met verstand daarop
letten.
Jeremia 30:24  De hittigheid van des HEEREN toorn zal zich niet afwenden,
totdat Hij gedaan, en totdat Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns
harten; in het laatste der dagen zult gij daarop letten.  
Zowel de wijze als de dwaze maagden ontwaken. Er komt doordenking. Dat
heeft consequenties. Vele heilige huisjes zijn reeds in elkaar gestort, toen de
deugdelijkheid van hun fundamenten werd beproefd. We leren daaruit dat
alles betrekkelijk is, én hoe kortzichtig wij mensen zijn. U houdt het niet
voor mogelijk dat in de vorige eeuw knappe koppen (mathematici) nog
beweerden en berekend hadden dat een spoortrein nooit harder dan 34 km/uur
zou kunnen gaan rijden, daar anders alle lucht uit de wagons zou worden
geperst en de reizigers zouden stikken vanwege zuurstofgebrek. 
Deze geleerden zouden nu eens moeten zien hoe wij met supersonische
vliegtuigen vele malen harder vliegen dan de snelheid van het geluid!   Deze
geleerden hebben honderd jaar geleden nog geboekstaafd en voor hen als
onomstotelijk bewezen dat een voorwerp dat zwaarder was dan lucht, nooit
zou kunnen vliegen. In 1903 veranderde deze “waarheid”, en nu vliegen wij
met grote Jumbo’s door de lucht, en schieten wij vele tonnen wegende
raketten en ruimtevaartuigen het heelal in. 

We zien het voor ogen dat vele heilige huisjes de één na de ander instorten.
Jammer voor vele traditioneel gelovende mensen. Ja, pijnlijk soms, wanneer
het oude vertrouwde hen ontvalt.
Anderzijds gelukkig, wanneer het ons om waarheid is te doen. Wij geloven
toch ook dat het Elohim om waarheid is te doen, en welk bezwaar is er dan
tegen een eerlijk waarheidsonderzoek?
Deuteronomium 32:4  Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn
wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is
Hij.  

Wel bestaat altijd het gevaar dat mét het badwater het kind wordt
weggespoeld. Wij hebben dan ook allereerst Zijn Geest nodig, die in álle
waarheid leidt! Anders geraken wij in een oeverloos moeras van speculaties
en ongeloof. Dan komt er een nóg ergere scheefgroei dan voorheen, en dan
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worden dingen “gevonden” die van de waarheid een afschuwelijk karikatuur
maken. Zo zijn er groepen of geleerden die Mozes en Paulus onder vuur
hebben genomen, ja zelfs Jezus en de historische waarheid. Ook hier moet
gezegd dat wij alle argumenten die naar voren worden gebracht mogen en
moeten onderzoeken. Wij zijn als zoekers der waarheid geen struisvogels, die
de kop voor de werkelijkheid verbergen in het zand.
Het gaat ons erom de Schriften juist te leren verstaan, en om de werkelijkheid
aan de weet te komen. De Schrift, het “plan” van Elohim met de eeuwen of
tijdvakken heeft een hechte samenhang. Wij zullen de verbanden dienen te
weten, de samenhang te zien,  oog te krijgen voor de ene ware bedoeling van
Elohims werken en openbaring van Zijn plan in en met Zijn werken. 
Het gaat Elohim om Zijn volk, de uitverkiezing van Israël uit de volkeren. En
daarbij gaat het om de verbonden met hun tekenen en betekenis. Er zijn in
onze eeuw symptomen van ontwaking, identiteit-bewustwording. In het
Westen en in Zuid Afrika zijn grote groepen mensen erachter gekomen dat zij
de nakomelingen zijn van de Israëlieten van de twaalf stammen in de
verstrooiing. Die bewustwording heeft gevolgen. Wanneer wij Israëlieten
zijn, dan geldt voor ons toch de besnijdenis?  Welnu, er zijn groepen
Israëlieten onder andere in Zuid Afrika die zich hebben laten besnijden. Zij
doen dat naar eer en geweten uit gehoorzaamheid. Maar voordat wij tot
dergelijke rigoureuze zaken overgaan, dienen wij wel heel goed te weten wat
we doen en of Elohim inderdaad zulk een zaak van ons vraagt. Wij beginnen
met het onderzoek naar de besnijdenis en zullen in alle oprechtheid daarin
handelen:

Geschiedenis der besnijdenis
De oudste afbeelding van een besnijdenis is te zien op een reliëf uit de tempel
van Karnak in Egypte, gedateerd 2420 voor Christus. In Egypte werden de
mannen veelal besneden. Bijna alle mummies die gevonden zijn waren
besneden. De besnijdenis als een introductie-ritueel onder de natuurvolkeren
is nog veel en veel ouder. 
Waarom besneden de oude natuurvolkeren hun mannen of jongetjes? Ooit
werd de besnijdenis gebruikt als middel tegen masturbatie (zelfbevrediging),
door de penis zó te behandelen dat het teveel pijn en moeite koste met die
praktijk voort te gaan. Om masturbatie bij meisjes te voorkomen werd op de
clitoris wel carbolzuur gesmeerd. Verder zou het bij de besnijdenis gaan om
hychiënische- of gezondheidsredenen. Wat echter meer aannemelijk is, is dat
de besnijdenis in verband staat met oude offerpraktijken.
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De voorhuid is een huidplooi die over de kop (de eikel) van het mannelijke
geslachtsdeel ligt. De buitenkant ervan is normaal vel, huid. De binnenzijde
is teer, voorzien van talgkliertjes die de voorhuidtalg afscheiden. Deze
afscheiding ruikt sterk, wordt snel ranzig en bijt de huid uit, zodat irritatie
kan ontstaan. De voorhuid en de eikel dient dan ook regelmatig te worden
gereinigd, wat vroeger kennelijk weinig werd gedaan. Althans, men had niet
zulke goede wasmiddelen als tegenwoordig. Chronische irritatie kan tot
peniskanker leiden. Ter voorkoming van deze ernstige ziekte besneed men
alle jongetjes, vooral daar waar de hychiëne slecht was. De besnijdenis werd
ook als offervorm toegepast om de godheid gunstig te stemmen, of ook dat
men zich erdoor tegen de woede van demonen wilde beschermen.
Augustinus, de “vader van de leer der erfzonde”, zag de besnijdenis als een
reiniging van de zonden van het jonge kind, dat reeds “beladen” met zonden
van zijn voorouders ter wereld was gekomen. Voor Israël kon alzo de
besnijdenis géén specifiek onderscheidingsteken zijn, daar de besnijdenis
reeds lang bestond. Mozes zelf is aan het Egyptische hof geweest, waar de
besnijdenis in zwang was. Bij Abraham zou de besnijdenis ingesteld zijn als
verbondsteken voor Israël. Toch is tijdens de woestijnreis de besnijdenis in
vergetelheid geraakt, waarna deze door Jozua te Gilgal opnieuw is toegepast.
Sommigen zeggen dat de besnijdenis van de Israëlieten verschilde van de
algemeen toegepaste besnijdenis. Bij de Israëlieten zou het alleen gaan om
een soort insnijding en niet om de volledige weg name van de gehele
voorhuid. Het zou gaan om een kleine insnijding aan de punt van de voorhuid
en een aftopping van de eikel, zodat de urinebuis van ovaal rond werd. Dit
zou alzo hét kenmerk zijn van Jahweh’s eigendoms volk. Door de ronde
opening zou het zaad gemakkelijker kunnen worden uitgestort en schoon
blijven. Een onbesnedene zou licht verontreinigd zaad geven, doordat het
zaad met het talgvuil in aanraking zou kunnen komen. 
Het is echter moeilijk uit de Schrift aan te tonen dat het bij Israël om een
dergelijke vorm van besnijden ging.

In de 20e eeuw werd de besnijdenis nog toegepast op ongeveer een vijfde van
alle mannen van de wereldbevolking. In Amerika werden in 1971 nog 90%
van alle pasgeboren jongetjes besneden, soms ongevraagd door de
ziekenhuizen. Dr. D. Gairdner deed een diepgaand onderzoek naar de
besnijdenis en schreef een artikel in “The Britisch Medical Journal”, in 1949,
onder de titel :The fate of the Foreskin”. Hij beschreef de functies van de
voorhuid en schetste de besnijdenis als nadelig en overbodig, onnatuurlijk en
ethisch misplaatst. Daarna daalden in Engeland het aantal besnijdingen
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drastisch. Hij vond dat elke chirurgische ingreep een schending van het
lichaam en van de mensenrechten was, wanneer deze niet uit ernstige
medische indicatie geschiedde.
De besnijdenis schijnt in de Bijbel het eerst door Cham te zijn toegepast,
waarna deze later door de Semieten zou zijn overgenomen. Cham is in
Egypte gaan wonen, waar de besnijdenis reeds was. Abraham zou door een
Goddelijke openbaring tot de besnijdenis zijn overgegaan. Wij weten dat
Abraham ook in Egypte is geweest en daar mogelijk voor de eerste maal met
de besnijdenis in aanraking is gekomen. Later zullen wij Abraham en zijn
besnijdenis uitvoeriger bespreken. 
Ook Desmond Morris schrijft in “De andere sekse” dat de besnijdenis door
de Egyptenaren het eerste is ingevoerd, daar zij dachten dat de jongetjes
erdoor onsterfelijk zouden worden. Zij zagen dat de slang zijn oude huid
afwierp en er een nieuwe huid te voorschijn kwam. Dat was voor hen het
bewijs van onsterfelijkheid. Wat bij de mens het meeste op de kop van een
slang leek, het uiteinde of de eikel van de mannelijke penis, besneed men,
door het dunne velletje -de voorhuid- te verwijderen. Dat er hychiënische
oogmerken zijn aan te voeren is duidelijk, namelijk om peniskanker te
voorkomen.
Echter, goed beschouwd is de besnijdenis een soort wandaad van karakterloze
tolerantie, die in sommige culturen werd toegepast en nogsteeds wordt
toegepast. De integriteit van het menselijk lichaam wordt erdoor aangetast.
Gelijk het couperen van staarten en oren van dieren een aantasting is van hun
dier-zijn, is de besnijdenis een misdaad tegen het menselijk lichaam, waarvan
Elohim zei na de schepping ervan, dat het zéér goed was. Cultuur of geen
cultuur, hychiëne of niet, verbondsteken of niet, de besnijdenis blijft een
menselijke ingreep die het lichaam raakt en misvormt. Dus geen tatoeages’s,
oor- en neusgaten en dergelijke. Er staat immers dat wij geen insnijdingen
mogen maken!, Zie .....
Zit er dan toch iets fout geschapen aan het mannelijk lichaam dat verwijderd
dient te worden? Waar diende de voorhuid voor? Wel zouden er soms
mensen zonder voorhuid worden geboren. Dat is echter zeldzaam en duidt
meer op een genetische misser. Normaal wordt een man mét voorhuid
geboren.
Voor vrouwen is het geen pretje en een pijnlijke zaak wanneer mannen
zonder voorhuid, met een droge penis met hen gemeenschap willen hebben.
Maar goed, in het patriarchaat houdt men met de vrouw weinig of geen
rekening. Wel smeerde men waarschijnlijk met vet of olie de eikel in. Het
natuurlijke glijmiddel ontbrak echter.
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Besnijdenis in Israël
Het Hebreeuwse milah is vertaald door besnijdenis, wat het wegnemen van
de voorhuid van het mannelijk geslachtsdeel (lid) inhoudt. Hierdoor zou een
Israëliet opgenomen zijn in de volksgemeente (kahal) van het zogenoemde
“Oude Verbond”. Abraham zou opdracht hebben ontvangen van Elohim om
de besnijdenis uittevoeren, Gen.17, Ex.4:24. Wie als “vreemdeling” in de
volksgemeente opgenomen wilde worden én aan de Paasmaaltijd wilde
deelnemen, moest niet alleen zichzelf, maar ook zijn huis besnijden,
Ex.12:48. Men werd dan een “proseliet der gerechtigheid” genoemd, waar
tegenover een “proseliet der poort” stond als onbesnedene. De besnijdenis
vond op de 8e dag plaats en gold niet als sabbatsschennis, wanneer dat op de
8e dag van een pasgeboren jongentje viel en het dan sabbat was. De
besnijdenis wordt weleens een “bloedig offer” genoemd, op grond van
Ex.4:24. Dat is onjuist, daar de voorhuid als onrein gold, wat men niet aan
Elohim mocht offeren. De besnijdenis werd gezien als een uitwendige
overgave aan Elohim, waar het echter erop aankomt dat er een inwendige
overgave van het hart op volgt, Deut.10:16, 30:6, Jeremia.4:4, 6:10,
Rom.2:29.

Abraham ontving van Elohim verschillende opdrachten om uit te voeren. En
nu komt het er maar op aan, of wij bekwaam zijn die opdrachten op de juiste
wijze op te vatten en daarna uit te voeren.

Abraham kreeg onder andere de opdracht zijn huis te besnijden, Gen.17.
Abraham voert deze opdracht letterlijk uit. Goed zo, zouden wij denken.
Maar was dit wel Elohims bedoeling, om het mes in zijn vlees te zetten en er
een tatoeage in te geven? Dat zou toch strijden met het gebod géén
insnijdingen te maken, zie o.a. Jeremia.16:6, 47:5, 48:37.
Zou Elohim de besnijdenis als een verbondsteken hebben gegeven, waarvan
het teken van de zijde van de mens ingevuld, onderhouden en volbracht
diende te worden? Dan zou Elohim het wel kunnen vergeten. Dat is bij
voorbaat gedoemd te mislukken. Geen enkel mens zal een verbondsteken
kunnen geven én onderhouden, gezien ons verduisterde verstand, onbesneden
en onrein hart. Alléén El geeft Zijn verbondstekenen en zal deze bestendigen,
zoals de regenboog en de zon en maan als bewijzen voor Davids
troonverbond.

Elohim liet Abraham begaan zich en de zijnen letterlijk in te snijden, want er
waren géén levensbedreigende omstandigheden.
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Verder had El aan Abraham beloofd een zoon te zullen geven. Dat duurde
wat lang, en Abraham is zelf aan het werk gegaan. Hij nam Hagar en zij
baarde hem Ismael. Ook hier greep El niet in, maar liet Abraham zijn gang
gaan. 

Izaak werd uiteindelijk geboren, een zoon der Elohim. El gebiedt A. om
Izaak te gaan offeren. Een bijna onmogelijk gebod. En wéér gehoorzaamt
Abraham en neemt Izaak en gaat hem offeren. Nú greep Jahweh wél in, en
stelde een ram in Izaäk’s plaats. Hier werd het leven van Izaak bedreigd.

Hieruit leren wij dat Abraham de opdrachten van El niet goed kon aanhoren
en vertolken om deze vervolgens in de enige juiste weg uit te voeren. El
bedoelde géén letterlijke besnijdenis, maar de besnijdenis van het hart!
Zie Deuteronomium 10:16  Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw
nek niet meer.
Jeremia 4:4  Besnijdt u den HEERE en doet weg de voorhuiden uwer harten, gij
mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem! opdat Mijner grimmigheid niet
uitvare als een vuur, en brande, dat niemand blussen kunne, vanwege de boosheid
uwer handelingen.
Johannes 7:22  Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit
Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat. (ze is ook
niet uit Elohim wanneer men de besnijdenis letterlijk opvat. Mozes heeft het
goed begrepen, door het volk Israël tijdens de woestijnreis niet te besnijden.
Pas Jozua ging weer over tot de letterlijke besnijdenis. Mozes besneed zelfs
zijn eigen zoon niet, maar dat deed Zippora zijn vrouw, toen er een debat
over de besnijdenis ontstond.
Ex.4:24 ¶ En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem
tegenkwam, en zocht hem te doden.
25  Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp
die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!
(bruidegom van het bloed)
26  En Hij liet van hem af. Toen zeide zij: Bloedbruidegom! vanwege de
besnijdenis.
In vers 24 is het (Strongs 03068) Y@h o w aa h, Jahweh, of de Engel van
Jahweh. Wie de persoon is waarover het twistgeding gaat, wordt niet gezegd.
Het is niet zo gelegen dat Jahweh een moordlustige zou zijn om Gersom te
doden, vanwege nalatigheid der letterlijke besnijdenis, want dan had Hij heel
het volk Israël tijdens de woestijnreis moeten doden. Er is hier waarschijnlijk
een twistgeding tussen de Bode van Jahweh en de satan, zoals Judas meldt,
vers 9  Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde
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van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem
voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!
Mogelijk heeft de duivel van Mozes gevraagd dat deze zich zou laten
besnijden, als teken des verbonds. Hoe het ook zij, Mozes zelf heeft zijn
eigen zoon niet besneden! Het “zwakkere geslacht” zwichtte voor de eis.
Zippora besneed Gersom en zij wierp de voorhuis op de grond met de
woorden: “Gij zijt mij een bloedbruidegom”. Wie bedoelt zij hiermee? 
 
In Genesis 17:13 wordt de besnijdenis aan Abraham bevolen, zónder dat er
een uiteenzetting volgt hoé dat zou dienen te geschieden.  Hoe kon Abraham
weten hoe hij de besnijdenis, indien letterlijk opgedragen, had moeten
uitvoeren, en dat zonder instructies? Welnu, het was dan ook niet nodig dat
Abraham instructies kreeg, want het was niet letterlijk bedoeld. Het ging om
de figuurlijke betekenis ervan, de besnijdenis des harten. Het Koninkrijk van
Elohim heeft zo zijn eigen grondwet. Voor de joden gaf de Wet
verplichtingen, het nakomen van de rituele voorschriften. Het grote gebod
voor hen was: besnijdenis, sabbat, spijswetten. 
Daar tegenover stelde Yashua het grote gebod van de liefde, als innerlijke
gezindheid, niet zozeer bestaande in uiterlijke plichtplegingen. Elohim lief te
hebben bóven alles, dat is te rusten in Zijn wil en alle dingen van het leven in
Hem tot zijn recht te laten komen. Liefde tot Elohim is geworteld in
gerechtigheid. En daarbij de liefde tot zijn naaste, is het ontzien van iemands
rechten. Het is een nieuwe houding tegenover het leven en de werkelijkheid.
Liefde is, Elohim en de rechten van onze naaste ten volle te erkennen. Het
Rijk van Elohim is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, vrede en
blijdschap door de heilige Geest, Rom.14:17.
Paulus verwerpt de uiterlijke besnijdenis. Het komt op de innerlijke
besnijdenis van het hart aan. Doop en Avondmaal zijn voor Paulus geen
inwijdingsriten, waardoor men zeker zou worden van het heil. Nee, heel het
volk was in “Mozes gedoopt”, en allen hadden de geestelijke spijze en drank
genuttigd. Niettegenstaande deze grote voorrechten, is het grootste gedeelte
van Israël in de woestijn vanwege ongeloof omgekomen, daar zij niet aan de
hogere norm der liefde voldeden. 
De band des geloofs met Christus is géén zaak van wetsprestaties, maar van
geloof in de barmhartigheid van Elohim, Gal.5:6. Als men zich laat
besnijden, zal de Messias géén nut doen, want die zich laat besnijden is
verplicht de gehele wet te houden, wat onmogelijk is voor ons zondige
mensen. Als gelovigen in Christus zijn wij tot vrijheid geroepen, niet om het
vlees te dienen, maar om elkaar te dienen door de liefde, Gal.5:13. Wacht u
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dan voor hen die u zouden dwingen zich te laten besnijden, Gal.6:13, daar zij
zelf de wet ook niet kunnen houden.  

De besnijdenis geeft in het geheel géén unieke positie te kennen, als bewijs
dat men tot het uitverkoren volk van Elohim behoort, daar de besnijdenis
door veel omringende volkeren van Israël werd gepraktiseerd. Het gaat
Elohim bij de besnijdenis -althans zo laten de Bijbelschrijvers ons dat weten-
om iets héél anders dan slechts de uitwendige verwijdering van een stukje
vel. Het gaat Elohim om de besnijdenis des harten, wat de vernieuwing des
geestes of wedergeboorte inhoudt. De vleselijke besnijdenis blijkt niet de
échte te zijn, Jeremia.9:25,26, Col.2:11. Alleen lichamelijke (raciale) afkomst
garandeert geen behoudenis. Een besneden hart is noodzakelijk, met het
uitwendige symbool ervan, de geloofsdoop door onderdompeling. Dán is
men pas in waarheid Elohims volk. De joden leven nogsteeds in de waan dat
zij alleen nog het “uitverkoren volk van Elohim” zouden zijn. Yashua
erkende hun aanspraken niet, Joh.8:8, Op.2:9.  Niet iedereen die zegt van
Israël te zijn, is een échte Israëliet, Rom.9:27. Of men nu wel of niet
besneden is, zegt volgens Gal. 6:15 niets. Het gaat erom dat men een nieuwe
schepping is. Wanneer een besneden Jood geen besneden hart heeft, en zich
niet laat dopen als bewijs van zijn geloof in Yashua, behoort hij niet tot het
herstelde uitverkoren volk Israël waar het Elohim om gaat. Met dat nieuwe
Israël richt Hij Zijn koninkrijk op, wat niet van déze aion is, Joh.18:36,
Fil.3:3, Col.2:11. 

Yashua: sabbat en besnijdenis
De besnijdenis zou het teken zijn geworden van Elohims verbond met
Abraham. De sabbat is het teken geworden van Elohims verbond met Israël.
Wanneer Yashua de sabbat vierde -en die vierde Hij metterdaad- zou gesteld
kunnen worden dat iedere volgeling van Hem zich óók diende te besnijden.
De besnijdenis had immers voorrang op de sabbat.
Ja, van de sabbat weten wij 100% zeker waar deze vandaan komt en door wie
ze is ingesteld, namelijk door Elohim. De besnijdenis was niets bijzonders,
stamt uit later tijd en werd in oude culturen veelvuldig toegepast. Abraham is
in Egypte kennelijk met de besnijdenis geconfronteerd. 
Besnijdenis was in Israël een collectief gebeuren, wat van het wáre kindschap
niet kan worden gezegd. Alleen wie in Yashua gelooft en Hem aanneemt,
ontvangt de macht een kind van Elohim te worden genoemd., Johannes 1:12
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen
Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;  
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Voor de besnijdenis geldt, net als bij de doop, dat er éérst geloof dient te zijn.
Abraham zou de besnijdenis als zegel of teken hebben ontvangen op de
gerechtigheid van zijn geloof, Rom.4:11. Die gerechtigheid was gebrekkig,
vanwege de zonden. Eérst geloof, daarna besnijdenis. Niet dat de besnijdenis
het stempel zette op het geloof van Abraham, maar het is voor hem een puur
geestelijke inhoud geweest van een uitwendig iets, behorend tot dat tijdvak
(aion). Wat Abraham persoonlijk ontving mocht hij toepassen op het hele
gezin, waar de besnijdenis een uitwendig teken is met een belofte van Elohim
dat Hij hún Elohim is. Dat vraagt en roept om te komen tot de innerlijke
besnijdenis des harten, Jeremia.4:4. Elohim beziet Abraham niet als los
individu, maar als levensverband. Diezelfde lijn loopt naar het te herstellen
rijk van Elohim, waar Hij niet slechts losse individuen ziet, maar
levensverbanden. 

Begripsverwarring
De begrippen “Oude Testament” en “Nieuwe Testament” zijn onjuist. Het
zijn etiketten of namen die mensen aan bepaalde delen van de zogenoemde
“heilige geschriften” hebben gegeven. Dat is een menselijke toevoeging. En
elke toevoeging doet afbreuk.  Het woordje “testament” heeft niets met het
woord “verbond” te maken De menselijke begrippen misleiden ons. Wij
kunnen de tora (de Pentateuch of vijf boeken van Mozes) niet typeren als
“Oude Verbond”, want het oude verbond begon niet bij Genesis 1, maar bij
de Sinaï. Naar mensen zeggen zou er in Jeremia.31:31-34 en Matth.26:28
sprake zijn van een geheel nieuw verbond. Ook dat is onjuist. Het betreft een
hernieuwing van het oude verbond. 
Een verbond is een overeenkomst waarin personen of organisaties wederzijds
verplichtingen op zich nemen. 
Een testament is iets geheel anders, namelijk een laatste wilsbeschikking, die
van kracht wordt na de dood van de maker ervan, dus een erflater. Zie
Hebreeën 9:16  Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des
testamentmakers tussen kome;
Hebreeën 9:17  Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht
heeft, wanneer de testamentmaker leeft.   waar een testament is is het
noodzakelijk...

Men zou hier geneigd zijn te denken aan een testament van Yashua als
Erflater, als Zijn laatste wilsbeschikking. De Schrift noemt Yashua echter
geen Erflater, maar Erfgenaam, Hebr.1:2, en de gelovigen in Hem als mede-
erfgenamen, Rom.8:7. Elohim is de Erflater!
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Het Griekse woord voor verbond is diathèkè, wat door de Statenvertalers in
Hebr.8 en 9:14 juist is vertaald, maar in 9:15 heeft men voor dit delfde woord
“testament” neergeschreven. Dit wijst erop dat volgens hen een verbond en
een testament exact hetzelfde zouden zijn. En dat hebben zij in Matth.,26:28,
Mark.14:24, Luk.22:20, 1Cor.11:15 ook gedaan. Dat komt doordat men het
woord “testamentmaker” niet heeft begrepen, Hebr.8:16,17. 
Wie en wat is een testamentmaker of verbondsmaker? Bij Mozes was het een
kalf dat in twee stukken werd gesneden de verbondsmaker (diathèmenos) en
in diezelfde betekenis is Christus de verbondsmaker van het hernieuwde
verbond. Zolang het kalf bij Mozes nog leefde was het verbond niet van
kracht. Zolang als Christus leefde was het hernieuwde verbond nog niet van
kracht of in werking gesteld. Pas na Zijn dood werd het hernieuwde verbond
in werking gezet. Hij stierf niet als erflater, maar als verbondsmaker in Wie
Elohim het oude geschonden en verbroken verbond herstelde. 
Diathèmenos is een tegenwoordig deelwoord in de lijdende vorm. Het
betekent zoveel als “Hij in wie het verbond hersteld wordt”. Het betekent niet
“hij die het verbond sluit”.  De sluiter of maker van het verbond is altijd
Elohim. Israël is de verbreekster van het verbond. Elohim herstelde het oude
verbond in Christus. Ook het begrip “erfenis” is niet zoals wij dat opvatten in
het Westen. Israël ontving het land Kanaän niet als erfenis ná de dood van de
vorige bezitter(s). Nee, het land werd hun toegewezen. Het Griekse woord
voor erfenis is klèros en wijst op het lot, toevallen, en niet op erfenis. 
De begrippen Oude en Nieuwe Testament hebben voor veel verwarring
gezorgd. Wij zouden beter kunnen spreken van de “Hebreeuwse geschriften”
en van de “Griekse geschriften”.
Door de verwarring die ontstaan is vanwege de begrippen rond een testament,
hebben ertoe geleid dat veel christenen menen dat het oude testament voor
Israël was en het nieuwe testament voor de christelijke kerk als het
“geestelijke Israël”. Nee, álle geschriften in de Bijbel zijn voor Israël, zijn het
“brood” alleen voor Israël, Matth.15:24-26.  Israël en de zogenoemde
“heidenen” vormen geen twee verschillende doelgroepen. Het Griekse woord
etnos betekent volkeren, en dan wel te verstaan de Israël-volkeren die in de
verstrooiing zijn. 
Petrus, Jakobus en Johannes schreven voor het Israël der besnijdenis, en
Paulus voor het Israël dat verheidenst was, vervreemd van de beloften, en die
onbesneden waren. Vandaar dat de brieven van Paulus niet zijn te
harmoniëren met die van Petrus, Jakobus en Johannes. Ze hebben
verschillende adressen en doelgroepen op het oog. Jakobus richt zich
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duidelijk tot de twaalf stammen Israëls in de verstrooiing, de besnedenen, zo
ook Johannes en Jakobus.. 

De besnijdenis stamt uit een heliolitische cultuur (zon-aanbidding). De
voorhuid speelt een unieke rol tijdens de huwelijksgemeenschap, werkt als
een soort rubber keerring, zodat er enerzijds geen vuil van buitenaf in de
vagina kan komen, anderzijds dat het sperma min of meer onder enige druk
de eierstokken ingedreven wordt.  Er kan tevens geen zaadje verloren gaan,
want er kan geen sperma terugkomen langs de vaginawand en penis, naar
buiten toe.
Gedurende de eerste levensjaren, wanneer kleine jongetjes nog incontinent
zijn, vervult de voorhuid een essentiële rol, ter bescherming van de “eikel”. 
Zie o.a. Www.cirp.org/library/general/gairdner/
Hieronder een tabel van het aantal kinderen dat gestorven is vanwege de
besnijdenis.

Table Showing Deaths in Children Attributed to Circumcision or Phimosis in
England and Wales

Under 1 Year 1-4 Years Total, Under 5 Years 
1942 12 4 16 
1943 10 7 17 
1944 10 6 16 
1945 15 2 17 
1946 16 3 19 
1947 9 1 10 

Is dit Moloch-kinderoffer het waard om nog langer voort gezet te worden? En
hoe heeft men ooit de kinderdoop in de plaats kunnen stellen van de
besnijdenis?

De zogenaamde “besnijdenis-geschriften” van Petrus, Jakobus en Johannes
zijn gericht aan leden van de twaalf stammen in de verstrooiing die
traditioneel besneden waren. Zij zouden blijk gegeven hebben nog niet totaal
verheidenst te zijn. Zij waren besneden en kwamen nog naar de gezette
hooftijden (de drie jaarlijkse feesten) te Jeruzalem.
Om deze besnijdenis-geschriften te begrijpen, dienen wij ons in de situatie te
verplaatsen ván deze verstrooide Israëlieten, die nog identiteitsbewust waren
en Elohim “naar den vleze” dienden, die overigens wel hun Messias hadden
verworpen.
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Paulus daarentegen gaat naar de zogenaamde “heidenen”, de etnos, leden van
de twaalf stammen in de verstrooiing die aan de heidenen gelijk waren
geworden, vervreemd van het burgerschap Israëls en de verbonden. Zij
kenden hun identiteit niet meer en dienden afgoden. In zijn leven heeft
Paulus de Heiland niet gekend. Hij is apostel van de verheerlijkte Heiland,
door Goddelijke openbaring ontvangen. Hij was door deze openbaring
gevolmachtigd de plaats van Judas in te nemen. Hij stelt scherp dat de oude
zondige menselijke natuur “onbesnedenheid” is, en de nieuwe natuur in
Christus noemt hij “besnijdenis van het hart”. Zie Col.2:11, Jeremia.4:11.
Col.2:11  In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen
geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de
besnijdenis van Christus;
12  Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt
door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
13 ¶ En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws
vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
14  Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande,
hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden
weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
15  En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het
openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd  
 
In het hernieuwde verbond gaat het om het teken van het besneden hart,
Hebr.8:10-13.
8  Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere,
en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw (hernieuwd)
verbond oprichten;
9  Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen
bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond
niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.
10  Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt
de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die
inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
11  En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder,
zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder
hen tot den grote onder hen.
12  Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun
overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.
13  Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu
oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.
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Jozua en de besnijdenis
Jozua 5:2  Te dier tijd sprak de HEERE tot Jozua: Maak u stenen messen, en
besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweeden maal.
3  Toen maakte zich Jozua stenen messen, en besneed de kinderen Israëls op den
heuvel der voorhuiden.
4  Dit nu was de oorzaak, waarom hen Jozua besneed: al het volk, dat uit Egypte
getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn, op
den weg, nadat zij uit Egypte getogen waren.
5  Want al het volk, dat er uittoog, was besneden; maar al het volk, dat geboren was
in de woestijn op den weg, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet
besneden.
6  Want de kinderen Israëls wandelden veertig jaren in de woestijn, totdat vergaan
was het ganse volk der krijgslieden, die uit Egypte gegaan waren; die de stem des
HEEREN niet gehoorzaam geweest waren, denwelken de HEERE gezworen had, dat
Hij hun niet zoude laten zien het land, hetwelk de HEERE hun vaderen gezworen
had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honig.
7  Maar hun zonen heeft Hij aan hun plaats gesteld; die heeft Jozua besneden,
omdat zij de voorhuid hadden; want zij hadden hen op den weg niet besneden.
8  En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al dat volk te besnijden,
zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat zij genezen waren.
  
Wie is “de HEERE”, zoals dat de vertalers hebben vertaald?
Dat is, zie Strongs 03068 Y@h o w aa h.  (geschreven vorm van YHWH, met
de klinkers van Adonay; dit uit eerbied voor de Heilige Naam)  
De wérkelijke eigennaam is en behoort te zijn: Jahweh="de Bestaande" of
"Ik ben er voor jullie"
 1) eigennaam van de ene ware God
  
Betreft het hier de Elohah (enkelvoud) en de Yahowaah (enkelvoud), die in
feite de god van Ezau is, de tegenstander van Jahweh en Elohim? Dat zou een
verklaring kunnen zijn, dat ook Jozua misleidt is geworden om het volk te
besnijden, of wellicht aangepord, zoals ook David aangepord werd tot de
volkstelling, door satan!
2 Samuël 24:1 ¶ En de toorn des HEEREN voer voort te ontsteken tegen Israël; en
Hij porde David aan tegen henlieden, zeggende: Ga, tel Israël en Juda.
1 Kronieken 21:1 ¶ Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan,
dat hij Israël telde.  
 Het is overigens zeer bevreemdend dat Jozua -en dat bij een versterkte plaats
over de Jordaan in vijandig landgebied- de besnijdenis laat plaatshebben. Het
volk is dan een paar dagen totaal machteloos, en zou een prooi kunnen zijn
voor de vijanden. Jozua heeft de Engel van Jahweh daar ook gezien, en
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mogelijk heeft hij een ándere boodschapper, een kwade, aangezien voor een
goede, zodat hij de kwade raad op heeft gevolgd, ter goeder trouw.

De consequenties die het heeft, dat er geen sprake is van een bevel van
Elohim tot een letterlijke fysieke besnijdenis zijn o.a., dat de latere
christelijke kerk zich niet meer kan beroepen op de besnijdenis, waarvan men
zegt dat de kinderdoop daarvoor in de plaats gekomen is. Ook het jodendom
dat zich nog vasthoudt aan de uitwendige besnijdenis, doet zulks tevergeefs.
 
Yashua en de besnijdenis
In Mattheus 15 lezen wij dat onze Heiland de mensen erop wijst dat zij
Elohim slechts met de lippen eren en niet met het hart. 
8  Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich
verre van Mij; 9  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen
zijn. 

Niet wat onze mond ingaat verontreinigd ons, maar dát wat onze mond
uitgaat maakt ons corrupt. De dingen die de mond uitgaan, komen uit het
hart. Dát is het wat de mens corrupt doet zijn. Immers, uit het hart komen de
boze gedachten voort, zie vers 19 
15  En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Verklaar ons deze gelijkenis.
16  Maar Jezus zeide: Zijt ook gijlieden alsnog onwetende?
17  Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt, en in de
heimelijkheid wordt uitgeworpen?
18  Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen
den mens.
19  Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen,
dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen.
20  Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen
ontreinigt den mens niet.
  
Om van ons boze hart bevrijdt te worden, zal er een “besnijdenis” plaats
dienen te hebben, of te wel een vernieuwing des geestes. 
Ezechiël 18:31  Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden
hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij
sterven, o huis Israels?
Ezechiël 36:26  En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven
in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u
een vlesen hart geven.
  Jeremia 24:7  En Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE
ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen
zich tot Mij met hun ganse hart bekeren
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Het gaat om het volgende, namelijk dat wij Elohim liefhebben met ons
gehele hart, ons gehele innerlijk, zie
Marcus 12:33  En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het
verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te
hebben als zichzelven, is méér dan al de brandofferen en de slachtofferen
(en eventuele uiterlijke besnijdenis).  

Brief aan de Galaten
In zijn brief aan de Galaten verwerpt Paulus ten enenmale de uitwendige
besnijdenis, en ageert daar zeer fel tegen.
Galaten 5:6  Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch
voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.
Galaten 5:11  Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word
ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.
Galaten 6:15  Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch
voorhuid, maar een nieuw schepsel.
  
Het nieuwe schepsel staat centraal, dat geschapen is in Christus de Messias.
Alleen dát heeft blijvende waarde. 1 Corinthiërs 7:19  De besnijdenis is
niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.  

    
Odes van Salomo
In de “Odes van Salomo” staat het volgende te lezen over de wáre
besnijdenis:

Hoofdstuk 11:1: Mijn hart is besneden en daaruit zijn schone bloemen
verschenen. Barmhartigheid heeft in haar wortel geschoten en heeft vrucht
gedragen voor Jahweh.
2. Want de Allerhoogste heeft mij besneden door Zijn Geest van heiligheid en
mijn nieren voor Hem blootgelegd, en mij vervuld met Zijn liefde.
3. En Zijn besnijdenis is mijn verlossing geworden. Ik heb op de weg des
vredes gerend, op de weg der waarheid.

Wij zien uit deze overvloed aan gegevens wáár het bij de besnijdenis om
gaat. Niet om een uitwendige verminking van het mannelijk geslachtsdeel,
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maar om de opening van het gesloten hart, om de wegneming van het stenen
hart, waarvoor een vlezen hart in de plaats komt. 


