Er is veel verschil van mening in de evangelische kringen over het
BEHOUDEN WORDEN VAN HET VOLK ISRAËL.
Er staat toch ergens in de Romeinenbrief dat "GANS ISRAEL
behouden zal worden"....?
Ja, dat staat in Rom.11:26. Maar we
moeten het wel in z'n verband lezen.
Er staat ook ergens in de Bijbel: ..."Er is geen God" (Psalm 14:1),
maar daar staat wel iets vóór: ..."De dwaas zegt in zijn hart: Er is
geen God."
Zo staat er ook iets vóór bij de tekst dat "gans Israël behouden zal
worden", nl.: "en daarna zal gans Israël behouden worden".
Na wat ? Nadat de gedeeltelijke verharding van Israël voorbij is en
nadat de volheid der heidenen is binnengegaan".
Over de misverstanden die er over deze tekst uit Rom.11:26 zijn
ontstaan en over het toekomstige heil van Israël gaat deze brochure.
Er is bijvoorbeeld de gedachte ontstaan dat "GANS ISRAËL" zou
betekenen: alle Joden van alle tijden. En als wij daarover onze
verbazing uitspreken en hen tegenspreken, wordt ons vaak gevraagd:
"Zou je er iets op tegen hebben als God alle Joden zou redden ?
Dan moet je wel even slikken en nadenken, en dan moet ons
antwoord zijn: 'Nee, wij zouden daar niets op tegen hebben als God
het zegt. Maar waar wij wel iets op tegen hebben is, dat dit geleerd
zou worden, terwijl de Schrift ons duidelijk iets anders openbaart."
Er zijn ook lieve broeders en zusters die zeggen: of alle Joden gered
worden of niet, dat weet ik niet, want: DAAR GAAN WIJ NIET OVER.
Nee, dat is zeker waar: daar gaan wij niet over! Want daar gaat God
over. In Hand.17:30 staat: "God dan verkondigt heden aan de
mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij
een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal
oordelen". Maar in die verkondiging wil Hij ons wel gebruiken.
D.w.z. Ieder mens, Jood of Griek, winnen voor JEZUS !
Laat ons nu eerst zien hoe de dwaalleer bij ons binnensluipt.
Twee voorbeelden:
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Blad "ISRAEL EN DE KERK" d.d. sept. 2004 (CvI).
Artikel "Alzo zal gans Israël behouden worden" H.Poot.

In het artikel van Christenen Voor Israël wordt geconcludeerd dat alle
Joden van alle tijden zalig zullen worden, ook zij die Christus
verworpen hebben.
In het artikel in het Zoeklicht veronderstelt de schrijver dat Joden die
in deze bedeling Jezus verwerpen, toch behouden worden, mits ze
tenminste "schriftgelovig" zijn. Voor hen blijft de Oud-Testamentische
bedeling nu nog steeds van kracht.
(lees hierbij eens Joh.5:46,47).
Maar zijn deze twee opvattingen te handhaven als we ze toetsen aan
de Schrift, met name aan alles wat Jezus daarover heeft gezegd en
aan wat de Heilige Geest aan Paulus heeft geopenbaard ?

Blad "HET ZOEKLICHT" d.d. 17 febr. 2007

G. v d Weerd.

PRINCIPES VAN BIJBEL-UITLEG
1. Men moet als basis nemen de eenvoudige, duidelijke en directe verklaringen, om van
daaruit de meer moeilijke en onduidelijke gedeelten uit te leggen, en NOOIT ANDERSOM.
2. Men moet de TALRIJKE teksten als basis en uitgangspunt nemen en van daaruit de
ENKELE schijnbaar tegenstrijdige teksten benaderen, en NIET OMGEKEERD.

Als Rom.11:26 lijkt aan te geven dat gans Israël zalig wordt, maar er
staan zeer veel teksten die het tegendeel beweren, dan wordt het
toch duidelijk dat "gans Israël" dus niet betekent: alle Joodse mensen.
Er kan wel van alles beweerd worden, of gewenst worden, of
geconstrueerd worden, maar DE VRAAG is of het WAAR is.
De mensen van Berea lieten zich ook niet zomaar van alles
wijsmaken: " en dezen onderscheidden zich gunstig van die te
Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen
en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren".
(Hand.17;11).
Er worden nu conclusies getrokken:
◘ Evangelisatie onder Joden heeft geen zin, want "gans Israël" wordt
toch behouden
◘ Evangelisatie heeft geen zin, want God Zelf heeft ze in een diepe
slaap gebracht
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Dit heeft dus enorme consequenties voor onze houding,
benadering en gebedsleven.

Daarom nu eerst goed "de Schriften nagaan" of dit wel klopt....
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HEBBEN JODEN HET GELOOF IN JEZUS NODIG OM BEHOUDEN TE WORDEN ?
OF WORDT "GANS ISRAEL" BEHOUDEN ?

(Rom.11:26)

Joh.8:24 (aan Joden) “Want indien gij niet gelooft dat Ik het ben, zult gij in uw zonden
sterven.”
Matth.8:10b,11,12 (Jezus in Capernaüm) "Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik
een zó groot geloof gevonden!
11. Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham
en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen;
12. maar de kinderen van het Koninkrijk (de joodse mensen die Jezus afgewezen hebben,
Joh.1:11) zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en
het tandengeknars".
Joh.6:53 (aan Joden) “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des
mensen eet, en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn
bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongste dage”.
Joh.6:29 (aan Joden) “Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft”.
Joh.14:6 (aan Joden) “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de
Vader dan door Mij”.
Hand.4:12 (aan Joodse leiders) “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook
onder de hemel geen andere Naam de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden
worden.”
Luc.24:47 (aan Joden) “Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde
dage opstaan, en dat in Zijn naam moest gepredikt worden: bekering tot vergeving der
zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.”
Rom.3:9 (over Joden en heidenen) “Wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken
beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn.
23-25 “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet
gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God
voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in Zijn bloed.”
Rom.9:31 (over Joden) “Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan
de wet niet toegekomen. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk
geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en
wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen".
Rom.10:1,2,9,11,12 “Broeders, de begeerte van mijn hart en mijn gebed om hun behoud
gaan tot God uit. Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder
verstand. Nabij u is het woord van het geloof dat wij prediken: Want indien gij met uw mond
belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult gij behouden worden. Al wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen.
Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek.
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2 Cor.3:14-16 (over Joden) “Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing
van het Oude Verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus
verdwijnt. Ja, tot heden ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over
hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking
weggenomen.
1 Joh.2:23 (aan Joden en heidenen) "Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader
niet”.
Gal.1:14,15 (over Joodse leer) “In het Jodendom heb ik het verder gebracht dan velen van
mijn tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke
overleveringen. Maar toen het Hem behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren…….”.
Gal.2:15,16 (over Joden) “Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wetende,
dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus
Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden
uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees
gerechtvaardigd worden.”
Gal.5:4-6 (over christenen beïnvloed door Joodse leer) “Gij zijt los van Christus, als gij door
de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten door de
Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. Want in Christus Jezus vermag
noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.”
1 Cor.9:20,22 (een Jood over Joden) “Ik ben de Joden geworden als een Jood, om Joden te
winnen. Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden”.
Hebr.7:25 (aan Joden) “Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God
gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Immers, zulk een hogepriester hadden wij
ook nodig.”
Hebr.12:2 (aan Joden) “Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman, en
voleinder van het geloof. Vestig uw aandacht dan op Hem !”
1 Joh.5:10-12 (door een Jood aan Joden en heidenen) “Wie in de Zoon van God gelooft,
heeft het getuigenis in zich. En dit is het getuigenis: dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon
heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”
Col.1:28 (door een Jood) “Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij,
wanneer wij ieder mens onderrichten, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.
Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.”

Joh.12:48 (Jezus Zelf aan Zijn eigen volk) “WIE MIJ VERWERPT EN MIJN
WOORDEN NIET AANNEEMT, HEEFT EEN DIE HEM OORDEELT: HET WOORD
DAT IK HEB GESPROKEN, DAT ZAL HEM OORDELEN TEN JONGSTE DAGE”.
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Uit al deze teksten kunnen we niet anders concluderen dan dat de
tekst "aldus zal GANS ISRAEL behouden worden" dus niet kàn
betekenen dat al de Joden van alle tijden behouden worden, en ook
niet dat God nu met Israël een andere heilsweg gaat dan met de
Gemeente.
Voor Jood en heiden geldt nu wat staat in Romeinen 10:8-13.
8. "Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord
van het geloof, dat wij prediken.
9. Want indien gij met uw mond belijdt, dat JEZUS Heer is, en met
uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij
behouden worden;
10. want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond
belijdt men tot behoudenis.
11. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt,
zal niet beschaamd uitkomen.
12. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers,
één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem
aanroepen;
13. want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden
worden".
DE NAAM VAN JEZUS AANROEPEN
IS DE ENIGE WEG TOT BEHOUD
Pas op voor bijbelleraars (juist in allerlei "Steun-aan-Israël bewegingen) die iets anders leren dan dit, want zij brengen in dit opzicht een
verkeerde leer, die nu wijd verbreid wordt en die ernstige gevolgen
heeft. Deze leer brengt voort :
◘ Geen bewogenheid voor het zielenheil van de Jood. ◘ Geen gebed
om hun behoud. ◘ Verloochening van de Naam van Jezus in allerlei
contacten met Joden. ◘ Verdraaiing van het Woord van God.
◘ Ontkrachting van Joh.3:16 "Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder,
die in Hem (=JEZUS) gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe".

WIJ WILLEN ISRAËL STEUNEN,
WANT WIJ HEBBEN ISRAËL LIEF !
Wij steunen Israël het meest als we hen in liefde en ootmoed het
Evangelie brengen, want dat is de kracht van God tot eeuwig behoud
voor een ieder die gelooft, eerst de Jood, maar ook de Griek.
De verwachting dat het helemaal goed komt met alle Joden berust
op een vreselijk misverstand, en dat komt voort uit een blinde liefde
voor Israël, zodat hen daardoor het beste wordt onthouden, namelijk
de ootmoedige en liefdevolle en voorzichtige benadering, met een
brandend hart, om hen proberen te vertellen, dat HET GELOOF IN
JESHUAH , in Zìjn vergoten bloed en in Zijn Opstanding, voor hen
ook de enige weg is, waardoor ze behouden kunnen worden.
Biddend dat ook zij het wonder van de wedergeboorte door de Heilige
Geest mogen meemaken, zonder welke ze het Koninkrijk Gods niet
kunnen binnengaan. (Nicodemus, een religieuze Jood, Joh.3:3-5).
DE SLAAP
Er wordt nu geleerd: "Omdat God hen een diepe slaap heeft gegeven,
een bedekking, vraagt Hij ook niet van hen dat ze JEZUS zouden
(h)erkennen, want dat kunnen ze nu ook niet.
"Rom.11:8 "gelijk
geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om
niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden."
Maar daar wil de Here hen direct van genezen,
zodra Hij de bereidheid tot verootmoediging bij hen ziet.
Matth.13:14,15 "En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die
zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan,
en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken;
15. want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn
hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij
niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart
niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen."
DIE SLAAP IS GEEN EXCUUS, MAAR EEN OORDEEL !
2 Cor.3:16 "maar telkens wanneer iemand zich tot de Here
bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen."

M

◘ Dit raakt de fundamenten van het Evangelie !
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Dat principe vinden we ook terug als we Romeinen 11 overlezen :
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ROMEINEN 11. WORDT "GANS ISRAEL" BEHOUDEN ????

ROMEINEN 11:26

"... en ALDUS zal gans Israël behouden worden, ....

5. "Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten
naar de verkiezing der genade.
7. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar
het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard,
8. gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap,
ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.
11. Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen
moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen
gekomen, om hen tot naijver op te wekken.
13. Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen
ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,
14. dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht
opwekken, en enigen uit hen behouden.
23. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven,
weder geënt worden;
God is immers bij machte hen opnieuw te enten".

ROM. 11:26 moet zijn: "... en DAARNA zal gans Israël behouden worden,"
Verander het maar gewoon in uw Bijbel, want het is steeds verkeerd vertaald en
begrepen door de Staten-vertalers en de NBG, omdat er voor hen geen "daarna"
meer was, nadat de "volheid der heidenen" was binnengegaan, want dat was
immers het einde. Maar nu weten wij dat "daarna" het Messiaanse Vrederijk begint,
waarin alle beloften van een HERSTELD ISRAEL in vervulling zullen gaan !
(De Nieuwe Bijbel Vertaling heeft hier ook inderdaad "dan" vertaald.)
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In deze bedeling wordt er dus slechts een overblijfsel,
een uitverkoren deel, van het Joodse volk behouden.
Zij die "gaan geloven" (in JEZUS als hun Redder).
EN DAN KOMT DAT BEKENDE "OMSTREDEN" GEDEELTE :
25.`Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet
onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is
over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,
26. en aldus (beter: DAARNA) zal gans Israël behouden worden,
gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal
goddeloosheden van Jakob afwenden".
M

◘ Het vertalen van het Griekse woordje "hoetoos", (wat meestal "zó"
betekent), met "alzo" en "aldus" is in dit tekstverband niet juist, want het is
hier een "voorwaardelijke" zinsconstructie: eerst moet de volheid der
heidenen binnengaan en VERVOLGENS, DAN, DAARNA komt de
behoudenis van het GANSE dan levende volk Israël aan de beurt.
(zie het Griekse Woordenboek þ)
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25. "Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn,
wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis:
een gedeeltelijke verharding is
over Israël gekomen, totdat
de volheid der heidenen binnengaat,
26. en daarnà zal gans Israël behouden worden,
gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen,
Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden".
In het komende Vrederijk zal er een totaal andere situatie ontstaan: Het overblijfsel
van Israël, zal aan het einde van de Grote Verdrukking zien Wie zij doorstoken
hebben en zij zullen de Messias Jeshuah aannemen en behouden worden, maar
niet alleen dat overblijfsel: OOK AL HUN NAKOMELINGEN !! Al hun geslachten,
gedurende 1000 jaar.
M

(zie JESAJA 60:21 over het Vrederijk)

"Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan."
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En zó zegt Jeremia het, hoe het straks zal zijn:
Jer. 31:34 "Dan zullen zij (het volk Israël) niet meer een ieder
zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE:
want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste,
luidt het woord des HEREN,"
Conclusie:

Het antwoord op deze vraag is dus: JA en NEE.
JA ! Straks in de nieuwe bedeling van het 1000-jarig Vrederijk
worden alle Israëlieten, die dan geboren worden, behouden, omdat
ze dan ook allemaal Koning JEZUS liefhebben en volgen.
NEE ! Niet in deze bedeling. Wil een Jood nù behouden worden, zal
hij, net als ieder verloren mens, de Here JEZUS moeten aannemen
als zijn persoonlijke Verlosser.
(Als nu door sommigen gezegd wordt: "Zij hebben de Vader al", is dat
toch in strijd met 1 Joh.2:23 "Een ieder, die de Zoon loochent,
þ heeft ook de Vader niet.")
Nu is van toepassing: Hand.4:12
"En de behoudenis is in niemand
anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam (JEZUS)
aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

"GODS WOORD HOUDT STAND IN EEUWIGHEID
EN ZAL GEEN DUIMBREED WIJKEN."
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Johannes moest dit tegen
de Joodse mensen zeggen:

De Vader heeft de Zoon lief
en heeft Hem alles in handen
gegeven.
Wie in de Zoon gelooft, heeft
eeuwig leven;
doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is,
zal het leven niet zien,
maar de toorn Gods blijft op
hem.
deze woorden gelden ook ons.

( Joh.3:35,36 )
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