


Samenvatting vorige week
• God geeft vaak aan dat we Zijn geboden dienen te volgen

• Eigen inbreng hoe goedbedoeld ook kan je duur komen te staan

• Waarschuwen (in liefde) is liefdevol, niet waarschuwen is liefdeloos.

• Uitleg van verzen moeten kloppen in de context van de hele Bijbel

•1) Farizeeën en Schriftgeleerden waren actief bezig om (gedwongen, zie 
Josephus Ant 13.9.1) proselieten te maken.

•2) Men onderwees (onterecht) dat de besnijdenis (Jood worden) direct 
verband hield met het al dan niet behouden zijn. 
Sanhedrin 10:1 alle Israëlieten (en die zijn besneden) hebben deel in de 
komende wereld….

• Onze uitdaging staat beschreven in: 2 Pet 3:14-17…..

• Besnijdenis is een gebod van God en nergens in Gods Woord komen we 

(in context) tegen dat wij dit niet dienen te volgen.

• We krijgen tijd om te veranderen



….Redding….
• Rechtvaardiging >> Verleden Tijd >> Eeuwig leven door geloof 

• Efe 2:8-9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit 

u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 

• Heiliging >> Tegenwoordige Tijd >> vereist actieve werken door geloof

• Joh 14:15 Als u mij liefheeft neem dan Mijn geboden in acht 

• Verheerlijking >> Toekomstige Tijd >> ‘status’ afhankelijk van heiliging….

• Filp 3:21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt 

aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle 
dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.



….Verheerlijkt lichaam….
• Rom 8:17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van 

God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, 
opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 

• 1 Cor 9:27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, 
opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. 

• Wat wil Paulus niet verliezen?  

• Is er een verschil tussen ingaan en erven? 

• Onze erfenissen verschillen mbt de ontvangen beloningen



Twee soorten erfenis 
• κληρόω - kleroo

• 1) Geboorterecht; erfgenaam door zoonschap; een geschenk 

Efe 1:11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden….

• De verloren zoon die zijn erfenis verkwanselde heeft zijn zoonschap NOOIT  

verloren…..

• Maar hij kwam wel terug naar de vader om dat te weten te komen…. 

• 2) Een voorwaardelijke verdiende beloning  
Col 3:24 En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor 
mensen,4in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult 
ontvangen, want u dient de Heere Christus. 
Deu 6:18 En u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de HEERE, 
opdat het u goed gaat, en u er komt, en het goede land dat de HEERE uw 
vaderen onder ede beloofd heeft, in bezit neemt, 



De schakels van erven
• Heiliging  

     wat leid tot  
          
 

• Deelname  
             Wat leid tot 

• Overwinnen   
             Wat leid tot 

• Erven  

Gehoorzaamheid >> Ingaan >> Inname >> wortelen/wonen 



• Heb 3:14 Want wij hebben deel aan (μέτοχοι) Christus gekregen, als wij 
tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe 
onwrikbaar vasthouden,


• Heb 3:14 Want wij hebben deel aan Christus gekregen, ALS wij tenminste het 
beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar 
vasthouden, 

• Wat moeten tot het einde toe onwrikbaar vasthouden?

• Hoe worden we een metochoi μέτοχοι 

• Heb 3:17 Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op 
hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? 


• 18 En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan 
aan hen die ongehoorzaam geweest waren?


• 19 Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof 
• ongeloof>ongehoorzaam>zonde vs geloof>gehoorzaam>geen zonde  



• Erfenis kwam tot de oudste zoon door zijn geboorte 

• Of hij dit daadwerkelijk veilig stelde hing af van zijn gehoorzaamheid en de 

keuze van de vader  

• Abrahams erfenis gebaseerd op Gods eed. 
Gen 12:7 >>  15:18-21 >> 26:3 >> 28:13 >> Ex 6:7 

• En gehoorzaamheid 

• Deu 19:8-10 En wanneer de HEERE, uw God, uw gebied ruim gemaakt heeft, 

zoals Hij uw vaderen gezworen heeft, en Hij u heel het land gegeven heeft dat 
Hij gesproken heeft uw vaderen te zullen geven 
als u heel dit gebod, dat ik u heden gebied, nauwlettend houdt, door de HEERE, 
uw God, lief te hebben en door alle dagen in Zijn wegen te gaan – dan moet u 
aan deze drie nog drie steden voor uzelf toevoegen, 
zodat er geen bloed van onschuldigen vergoten wordt in het midden van uw 
land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft…. (Deu 28:1-14) 

Erfenis in de Tenach



• Essau verkocht zijn erfenis voor een bord soep (Gen 25:29-34) 

• Reuben verspeelde zijn erfenis door ontucht met Bilha ( 1 Kro 5:1-2) 

• David waarschuwt Salomo (1 Kro 28:8) 

• Hele generatie’s van Israelieten waren slaven van Babylon (Klaag 5:2) 

Erfenis verkwanseld 



• Niet Cain maar Abel (en Seth) 

• Niet Japeth maar Shem

• Niet Ishmael maar Izak

• Niet Esau maar Jacob

• Niet Manashe maar Efraïm

• Niet Aaron maar Mozes

• Niet Eliab maar David

• Niet de eerste adam maar de laatste Adam  

De tweede voor de eerste 



• Land Kanaän 
Erfenis    Deu 15:4 ; 19:14 ; 25:19 ; 26:1 
Verdiend door gehoorzaamheid Ex 23:30 ; Deu 2:31 ; 11:11-24 Joz 1:6-7 ; 11:23  

• Exodus generatie was de erfenis beloofd, maar ze verkwanselden het bij Kadesh-
Barnea (Num 13 - 14:10)  

• Israël was Gods eerstgeborene zoon (Ex 4:22-23) 

• Toch waren er maar 2 v/d ca 3.000.000 die hun erfenis in ontvangst namen….

• Iedereen onder de 20 jaar mocht ook intrekken. 

• Zelfs Mozes was uitgesloten vanwege zijn ongehoorzaamheid (Num 20:11-12 & 
Deu 4:21-22) ook na smeken om genade (Deu 3:23-25) bleef יְהוָה bij zijn besluit, 
Mozes moest erover ophouden (Deu 3:26) en het commando overdragen aan 
Jozua (Deu 3:27-28) 

Erfenis verkwanseld 



• Num 14:19 Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de 
grootheid van Uw goedertierenheid, en zoals U dit volk vergeven hebt, vanaf 
Egypte tot hier toe.


• 20 De HEERE zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven.

• 22 Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, 

die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu al tien keer op de 
proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd,


• 23 zij zullen het land dat Ik hun vaderen gezworen heb, niet zien! Ja, geen 
van allen die Mij verworpen hebben, zullen het zien! 


• 41 Maar Mozes zei: Waarom overtreedt u zo het bevel van de HEERE? Want dat 
zal niet voorspoedig verlopen. 42 Ga niet op weg, want de HEERE zal niet in 
uw midden zijn, zodat u niet door uw vijanden verslagen wordt. (Heb 12:16-17) 

• Ze waren echter nog steeds Gods volk! 

Vergeven



• 1 Pet 3:19-20 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de 
gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam 
waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van 
Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen 
behouden werden door het water heen. 

• Mat 24:37-39 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst 
van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor 
de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de 
dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon 
des mensen zijn.

God is niet oneindig geduldig



• Vlucht uit het Noorderland (Zach 2:6)  
Ik breng jullie terug naar jullie land (Deu 30:1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• laten we leren van onze voorvaderen en niet dezelfde fouten begaan 
 (1 Cor 10:11-12) 

Oproepen voor onze tijd



• Rom 8:30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook 
geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook 
gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook 
verheerlijkt. 


• Joh 6:39 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van 
alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe 
opstaan op de laatste dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden 
heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik 
zal hem doen opstaan op de laatste dag.


• Efe 2:8-9 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat 
niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou 
roemen. 

Onze redding (rechtvaardiging)  



• Heb 3:17 Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op 
hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn?


• 18 En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan 
aan hen die ongehoorzaam geweest waren?


• 19 Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.Zo zien wij dat zij 
niet konden ingaan vanwege hun ongeloof  

• ongeloof > kwam voort uit > ongehoorzaamheid > oftewel > zonde  

• niet zondigen > oftewel > gehoorzamen > oftewel > geloof/geloven

Wat is geloof?



• Heb 4:11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat 
niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal 
komen.


• Openb 2:26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht 
neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.


• 1 Kor 9:27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, 
opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.


• 2 Cor 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar 
worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn 
lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.


• 1 Cor 3:8-9 En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen 
loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods 
medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.

onze werken



• Mat 25:26-27 Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie 
dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel 
waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, 
en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben.


• 28-29 Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien 
talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal 
overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen 
worden ook wat hij heeft.


• Mar 8:35-36 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar 
wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het 
behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan 
zijn ziel schade lijdt? 


• Rom 2:6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken,

onze werken



• Jac 2:22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat 
door de werken het geloof volmaakt is geworden?


• 1 Pet 1:10-11 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en 
verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.  
Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig 
Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.


• Openb 2:2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet 
dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt 
gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat 
u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen, en 
volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent 
niet moe geworden.

onze werken



• 1 Cor 3:11-13 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd 
is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, 
edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het 
namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal 
het vuur beproeven.  

• 14-15 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, 
zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf 
echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.


• 2 Cor 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u 
niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze 
verwerpelijk bent.


• 2 Pet 3:14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om 
onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede

onze werken



• Jac 1:12    Kroon van leven                    (verdragen verzoekingen)    

• 1 Cor 9:25 Onvergankelijke kroon          (wedstrijd)          

• 1 Tes 2:19  Erekroon                               (metaforisch…?)                                 

• 2 Tim 4:8   Kroon van rechtvaardigheid  (liefhebben van Zijn verschijning)

• 1 Pet 5:4    Kroon van heerlijkheid          (bereidwillig de kudde hoeden) 

• Zijn ze dit alle kronen? Waarschijnlijk niet…..

• Ope 20:6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen 

heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van 
Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.


• 2 Tim 2:12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren…..

• Sommigen zullen zelfs regeren met Yeshua HaMashiach 

Kronen 



• Mat 16:26 Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel 
schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?


• Mat 19:21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop 
wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; 
en kom dan en volg Mij.


• Luk 12:33 Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. 
Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de 
hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt.


• Luk 14:33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen 
discipel van Mij zijn. 

• Zou dit figuurlijk bedoeld zijn of brengt men deze woorden in de praktijk?

Bezitloos…? 



• Hand 2:44-45 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 
gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en 
verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks 
eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood 
braken, aten zij gezamenlijk, met vreugde en in eenvoud van hart;


• Hand 4:32-37 En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een 
van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar 
alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht 
getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade 
over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen 
die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst 
van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder 
werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En Joses…een Leviet… had een akker, 
verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen.

Bezitloos…? 



• Huizen bezit (Hand 12:12, ;16:14-15 ; 17:5 ; 18:7 Rom 16:5 ; 2 Tim 4:13)  
Hand 21:8 …Wij gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de 
zeven diakenen was, en bleven bij hem. 

• Slaven als bezit ( Efe 6:5-9 ; 1 Tim 6:2 ; Filemon 2,11,16) 
Col 4:1 Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet 
immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen.  

• Persoonlijke Liefdegaven (Hand 9:36 ; 16:1-3) 
Hand 11:29 En de discipelen besloten, ieder naar vermogen, iets te sturen ten 
dienste van de broeders die in Judea woonden,

Bezit…? 



• Mat 24:46-51 Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend 
aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen 
zal aanstellen. Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer 
blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te 
drinken met de dronkaards… en hij zal hem in stukken houwen en hem doen 
delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.


• Luk 12:47 En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen 
voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met 
veel slagen geslagen worden.


• 48 Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen 
verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel 
gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel 
toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.

Hoe handelen wij….?



• Bij Menoechadiensten

• Gaat de zaal voortaan om 12.00 uur open

• Start de dienst om 14.00 tot 17.00 uur

• Stellen we voor dat iedereen blijft om daarna te eten 

• Iedereen neemt iets te eten mee (geen vlees)

• Sluiten we om ca. 19.30-20.30 de Shabbat samen af  

• Dit alles om ons meer en meer klaar te maken voor de grote Aliya richting Israël!

Voorstel van gemeenschapsraad



• Redding bestaat uit: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking 

• We zijn gered (gerechtvaardigd) door genade alleen

• Geloof is zichtbaar door gehoorzaamheid

• Zoonschap en erfenis zijn niet hetzelfde

• Yeshua verwacht dat we ons heiligen in/met werken

• Werken zijn moeilijk/hard

• Sommigen werden geroepen hun bezit op te geven

• Anderen werden er (nog) niet toe opgeroepen

• Hoe meer we weten, des te meer verantwoordelijkheid er op ons rust  

Samenvattend


