


• Vanaf de Exodus t/m Esther toont een constante vermenging.

• Geschiedenis

• Archeologie

• Taalrestanten

• Mythen

• DNA 

• Logica 

• Allen wijzen naar vermenging…

• Rabbijnen gaven en geven aan dat er een grote groep “Joden” 
is wat hun identiteit (als “Jood”) is verloren…. en bevestigen 
daarmee bovenstaande constateringen.

Samenvatting deel I, II & III



Wat we vandaag doen

• Korte herhaling van deel IV 

• Paulus zijn wereldbeeld/uitgangspunt 

• Efe 2:11 ™ 3:6 

• Rom 9 ™ 11 

• Conclusie aangaande wie is Gods Israël 



Zijn Volk 
• Gen 17:4 …een menigte van volken (הֲמֹון)

• Gen 26:4 …als de sterren aan de hemel (ּכְכֹוכְבֵי)

• Gen 28:14 … alle geslachten (ּכָל־מִׁשְּפְחֹת) van de aardbodem

• Gen 35:11 … Een volk, ja, een gemeenschap van volken (ְקהַל)

• Gen 48:19 …tot een volheid van volken (מְֹלֽא) worden.

• Jes 10:22 …als het zand der zee (ּכְחֹול)…

• Israël zal worden weggevaagd (ׁשָמַד), omgebracht (אָבַד), 
verpletterd (יֵחַת), uitgeroeid (ּדָמָה) & ten einde gemaakt (ּבָלַע)


• Hos 7:8 … met andere volken vermengd (ּבָלַל)                  

• Hos 8:8 …Israël ze zijn onder de volken (ּגֹויִם  (בַ
• Hos 9:17 … Zij zullen zwervers (נַָדד) onder de volken zijn.       

• Zach 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien (זַָרע)           

• Jer 9:16 …hen verspreiden (ּפּוץ) onder de heidenvolken,          

• Jer 50:17 …Israël is een opgedreven (פזר) schaap…              



Niet meer Zijn Volk….
• Jer 50:6 Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun 

herders hadden hen misleid, hen naar de bergen geleid. 
• Jes 53:6 We dwaalden allen als schapen, we keerden ons 

ieder naar onze eigen weg 

• Jer 3:8 Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het 
afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd 
had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had… 

• Hos 1:9 Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet 
Mijn volk

• Mat 15:24 … Ik ben alleen maar gezonden naar de 
verloren schapen van het huis van Israël. 



Wie wat is Israël

• Joh 7:35 … de Grieken in de verstrooiing gaan  
• Jac 1:1 aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: 
• 1 Pet 1:1 Petrus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing 

• Mat 10:23 Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden 
van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des 
mensen gekomen is. 

• Hand 1:6 … zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk 
weer herstellen?



Israël
• Apart gezet door God  
• Iedereen is “gered” niet allen blijven 
• Aardse fundament is Abraham 
• Rechtvaardiging door geloof  
• Verwachting van een aards Koninkrijk 
• Offeren in de Tempel (indien aanwezig) 
• Iedereen geroepen als priester  
• Hartsbesnijdenis is essentieel 
• Onbesneden (in vlees) “gered” door genade  
• Bruid & vrouw van God 
• Kinderen van God 
• Dienstknechten van God 
• Geliefd door God 
• Model voor de volken 

“Gemeente”



• Joh 10:16 …  zal worden één kudde en één Herder. 
• Joh 17:21-23 bid Yeshua dat we volmaakt één zullen zijn 
• Efe 4:4-6 één lichaam en één Geest...één hoop... 

één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader 
• Col 1:17…hoofd van het lichaam namelijk de gemeente  
• Col 3:10...de met nieuwe mens bekleed… 
• Col 3:11...Griek & Jood...besnedene & onbesnedene…

barbaar & Scyth…slaaf & vrije niet van belang...Christus is 
alles en in allen. 

• 1 Pet 2:9-10...uitverkoren geslacht...koninklijk 
priesterschap...heilig volk...Gods volk...

één volk of twee volken?



Kinderen & Vrouw & Evangelie
• Rom 9:8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn 

kinderen van God, maar de kinderen van de belofte 
worden als nageslacht gerekend. (bv Ruth)  

• Efe 5:23-32 …zoals ook Christus Hoofd van de gemeente 
is; en Hij is de Behouder van het lichaam…opdat Hij haar 
zou heiligen, 

• Gemeente(6x), haar(3x), lichaam(2x) ALLEN ENKELVOUD 

• Gal 3:8 De Schrift, voorzag dat God uit het geloof de heidenen 
zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het 
Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 

• Ope 14:6 En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te 
verkondigen aan hen die op de aarde wonen….



• Met wie sluit God het Nieuwe Verbond? 
• Welke vervallen hut gaat God weer oprichten? 
• Welk volk zal Hij laten terugkeren? 
• Tot wie sprak Mozes de profetie van de profeet waarnaar 

ze zouden luisteren? 
• Waarover zullen de twaalf apostelen rechtspreken? 
• Hoeveel poorten heeft het nieuwe Jeruzalem? 
• Hoeveel verzegelden uit iedere stam? 
• Hoeveel vruchten per jaar van de boom des levens? 
• Hoe lang was de bloed vloeiende vrouw ziek? 
• Hoe oud was het meisje dat Hij uit de dood opwekte? 
• Waar & waarom komen “de gerim” te wonen in het land?



זֶַ֫רע



Terugkerende Israëliet 
• Deu 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart  

van uw nageslacht (ֶָלְבַב זְַרע) besnijden, 

• Diegenen die daar stonden? (Israël + Ex 12:38 menigte)  
• Alleen nageslacht van “pure” Israëlieten….? (Excl 12;38)  
• AL het nageslacht van diegenen die daar stonden, inclusief 

diegenen die vermengd zijn? (Ex 12:38 & Ruth) 
• uitgezonderd het nageslacht van degenen wat later als 

echtpaar/gezin Israëliet werden? (Rachab) 
• AL het nageslacht van de 12 zonen van Jacob, de menigte 

van allerlei herkomst, en allen die het voorbeeld van Rachab 
en Ruth volgden? 

• Jes 10:22 Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, 
• toch zal maar een rest daarvan terugkeren (zie bv 11:11)



Paulus & Nieuwe Verbond
• Judah & Israël  

• Koninkrijk Israël zal worden hersteld  

• Dus huis van Israël moet worden teruggehaald  

• Dat is onherkenbaar vermengd onder de heidenen 

• Dus de heidenen “moeten” erbij komen  

• Torah wordt op het hart geschreven 



Terugkerende Israëliet 
• Ex 19:5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn 

Verbond in acht neemt, DAN zult u uit al de volken Mijn 
persoonlijk eigendom zijn,…  >> Geloven…..(Rom 9:31-32)  

• Jes 56:3,5 Laat de vreemdeling (bv Rachab, Ruth) die zich bij 
Yahweh voegt, niet zeggen: De HEERE heeft mij geheel van Zijn 
volk gescheiden;…5 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren 
een plaats en een naam geven, beter dan van zonen en dochters; 

• 4 Want zo zegt de HEERE…die Mijn sabbatten in acht nemen, 
verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: 

• Rom 10:12 Er is geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek….  
13 ieder die de Naam v/d Heere aanroept, wordt zalig. (Joël 2:32) 

• Rom 2:13…de daders van Torah zullen gerechtvaardigd worden. 
• 1 Joh 2:3-6 …als je Hem volgt dan doe je wat Hij deed. 
• Joh 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 
• Heb 3:19 Israël kon niet binnengaan vanwege hun ongeloof



Heidenen….
• Waren heidenen in de Tenach deel v/h Verbond? 

• Kenden heidenen de Ene ware God? 

• Behoorden heidenen tot Gods huishouden? 

• Verwachten de heidenen een Messias? 

• Hadden heidenen een idee dat ze een Messias nodig 
hadden?



Israëliet vs heiden 
• Israëliet: 
• Rom 9:4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de 

aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de 
verbonden en de wetgeving en de eredienst en de 
beloften. 

• Aanneming (adoptie) tot kinderen (Deu 14:1 >> Gal 3:26)  
• De heerlijkheid (Ex 16:7,10 >> Joh 1:14)  
• De Verbonden (Jer 31:31-34 >> Mat 26:28)  
• De Wetgeving (Deu 30:10 >> Mat 5:17-19)  
• De Eredienst (Num 8 >> Heb 9:1,6)  
• De Beloften (Deu 30:1-9 >> Joh 14:26 & Hand 1:6)



Israëliet vs heiden 
• Heiden 
• Efe 2:11 Bedenk daarom dat u die VOORHEEN heidenen 

WAS in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door 
hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de 
hand gebeurt, 12 dat u IN DIE TIJD zonder Christus WAS, 
vervreemd van het burgerschap van Israël en 
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U 
had geen hoop en was zonder God in de wereld. 

• Is zonder Messias (Woord/Memra) (Gen 3:8 & Deu 18:15) 
• Vervreemd v/h burgerschap van Israël (Deu 4:5-8 & 7:6)   
• Vreemdeling wat betreft de Verbonden (Deu 29:1 & Jer 31:31)  
• Heeft geen hoop (Jes 57:21)    
• Is zonder God 



Israëliet vs heiden 
• Heiden 
• Efe 2:11 Bedenk daarom dat u die VOORHEEN heidenen 

WAS in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door 
hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de 
hand gebeurt, 12 dat u IN DIE TIJD zonder Christus WAS, 
vervreemd van het burgerschap van Israël en 
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U 
had geen hoop en was zonder God in de wereld.

• Tegen wie spreekt Paulus in de Corinthe brieven? 

• 1 Cor 10:1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van 
hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en 
allen door de zee zijn gegaan, 

• 1 Cor 12:2: U weet dat u heidenen was



Efeze 2:13
• 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die VOORHEEN 

veraf WAS, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 

• Dan 9:7 Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de 
schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage bij de 
mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij 
heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in 
alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun 
trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben. 

• Jer 31:10 Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, 
verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij 
Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen 
en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.



Efeze 2:13
• 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf 

was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 

• Eze 11:15 … heel het huis van Israël…16 … Zo zegt de 
Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb 
onder de heidenvolken ….17…Zo zegt de Heere HEERE: 
Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u 
bijeenbrengen en Ik zal u het land van Israël geven. 

• 19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw 
binnenste geven…. 20 zodat zij in Mijn verordeningen 
gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. 
Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn. 

• Jes 57:19 …vrede, vrede voor wie ver weg is en voor 
wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.



Efeze 2:14
• 14 Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En 

door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken 
• o.a Ex 12:49 Eén wet is er voor de ingezetene en voor 

de vreemdeling die te midden van u verblijft. 
• Num 15:15-16 Eén wet en één bepaling geldt voor u en 

voor de vreemdeling die bij u verblijft. 
• Pre 12:13 De slotsom .. is dit: Vrees God, en houd u aan 

Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. 
• Mat 4:4 De mens leeft van elk woord van God.… 
• Mat 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, …hun 

lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.  
• Hand 10:28 …U weet dat het een Joodse man niet 

toegestaan is om met iemand van een ander volk om te 
gaan of bij hem binnen te gaan;…



Efeze 2:15-17
•  15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, 

namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen 
bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe 
mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 

• 16 en opdat Hij die beiden in/tot één lichaam met God 
zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 
vijandschap dode. 

• 17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede 
verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij 
waren. 

• Ps 22:1-32 …Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de 
Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen 
komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk 
dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan. 

• Deu 29:14-15…Verbond met hem die heden niet hier is…



Efeze 2:18
• 18 Want door Hem hebben wij beiden (die #1 ver weg en #2 

dichtbij) door één Geest de toegang tot de Vader. 

• Eze 36:24-28 …Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal 
maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn 
bepalingen in acht neemt en ze houdt…. 

• Jer 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met 
het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet 
in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal 
hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 

• Rom 8:6-7 … maar het bedenken van de Geest is leven en 
vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen 
God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, 
want het kan dat ook niet. 

• Joh 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, 
zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid…



• 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 
maar medeburgers συμπολίτης (simpolietis) van de 
heiligen en huisgenoten van God, 

• Efe 3:6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen 
συγκληρονόμος (simcléronomos) zijn en tot hetzelfde 
lichaam behoren en mededeelgenoten συμμέτοχος 
(simmètochos) zijn van Zijn belofte in Christus, door het 
Evangelie 

• συγ betekend dat niemand erft als de ander niet ook erft….. 
• Gal 3:7-9 Zij die uit geloof zijn, zijn Abraham’s kinderen 
• Gen 17:8 …uw nageslacht heel Kanaän als eeuwig bezit 
• Eze 47:22 u het als erfelijk bezit zult doen toevallen aan u en 

aan de vreemdelingen die in uw midden verblijven, die in uw 
midden kinderen verwekt hebben. Zij zullen voor u zijn als 
een ingezetene onder de Israëlieten. 

Efeze 2:19 & 3:6



Efeze 2:20
• 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, waarvan Yeshua Mashiach Zelf de hoeksteen is, 
• Mat 16:18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra 

zal Ik Mijn gemeente bouwen (οἰκοδομέω)…
• Mat 16:18 …Mijn gemeente herbouwen (οἰκοδομέω)…
• Mat 26:61 ; 27:40 ; Mar 15:29 ; Gal 2:18  
• Hand 15:16-17 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut 

van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, 
weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen 
die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle 
heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is… (Amo 9:11-12) 

• Amo 9:14-15 >> Mijn volk Israël… in hun land planten. 
• 1 Cor 12:12: …allen immers door één Geest tot één lichaam 

gedoopt, hetzij dat wij Joden, Grieken, slaven, of vrijen zijn…



• Efe 2:11 Bedenk daarom dat u die VOORHEEN heidenen WAS in het vlees 
en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden 
besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u IN DIE TIJD 
zonder Christus WAS, vervreemd van het burgerschap van Israël en 
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop 
en was zonder God in de wereld.  

• 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die VOORHEEN veraf WAS, door het 
bloed van Christus dichtbij gekomen.14 Hij is onze vrede, Die beiden één 
gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken 
15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van 
de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot 
één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16 en opdat Hij 
die beiden in/tot één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, 
waaraan Hij de vijandschap dode. 17 En bij Zijn komst heeft Hij door het 
Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf WAS en hen die dichtbij waren. 

• 18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de 
Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op 
het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Yeshua Mashiach 
Zelf de hoeksteen is, Efe 3:6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen 
zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn 
belofte in Christus, door het Evangelie



ְּבִרית ֲחָדָׁשה
• Jer 31:31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met 

het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw 
verbond zal sluiten, 

• niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op 
de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te 
leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen 
getrouwd had, spreekt de HEERE. 

• Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis 
van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun 
binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun 
tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 

• Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn 
broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij 
zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, 
spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven 
en aan hun zonde niet meer denken.



Romeinen 9
• Rom 9:4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de 

aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden 
en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 

• Rom 9:6-8 Niet uit vlees zijn Israël maar die uit de belofte zijn. 
• Rom 9:9-23 God is soeverein >> pottenbakker 
• Rom 9:24 Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet 

alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. 
• Rom 9:25-26 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-

volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het 
zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent 
Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God 
genoemd worden. 

• Maar deze profetie uit Hosea gaat over de Israëlieten…..



Romeinen 9
• Hos 1:10  Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de 

zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal 
gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet 
Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de 
levende God.

• Rom 9:27 En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de 
Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal 
behouden worden. 

• Jes 10:22 Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, 
toch zal maar een rest daarvan terugkeren; tot verdelging is 
vast besloten; het stroomt over van gerechtigheid. 

• Rom 9:29 En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de 
Heere van de hemelse legermachten ons geen nageslacht had 
overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan 
Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest.



Romeinen 11
• Rom 11:1-16 God heeft Zijn volk niet verstoten, een 

overblijfsel zal verkozen worden, verblinding zegen voor 
heidenen. 

• Rom 11:17 Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en 
u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt 
en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de 
vettigheid van de olijfboom, 

• De olijfboom staat voor Israël… 
• Jer 11:16 Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde 

vruchten, had de HEERE u als naam gegeven. Maar nu 
heeft Hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur 
onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn. 

• Rom 9:18-25 één boom met allerlei soorten takken die 
erop zitten door geloof, en niet hoogmoedig moeten zijn.



Romeinen 11
• Rom 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt 

van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), 
dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, 
totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. 

• totdat de volheid van de heidenen (πλήρωμα τῶν ἐθνῶν) 
(pliroma) is binnengegaan.  
H.E.B. vertaald dit naar het Hebreeuws als (מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם) 

• Gen 48:19 …Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal 
aanzien krijgen; maar toch zal zijn jongste broer (Efraïm)…
zijn nageslacht zal tot een volheid van volken (מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם) 
worden.  
LXX vertaald het als (πλῆθος ἐθνῶν) (plithos) 

• Jes 7:8 En binnen vijfenzestig jaar zal Efraïm verpletterd 
worden en niet meer als volk bestaan



Romeinen 11
• Rom 11:26 En zo (door dat binnengaan van die volheid van 

de heiden) zal heel Israël gered worden,… 
• HEEL ISRAËL zalig…als de heidenen binnenkomen? 
• Heidenen = Lo Ammi = Vermengde Huis van Israël 
• 11:26… zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion 

komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
• Jes 59:20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie 

zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE 
• Jes 59:21 Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt 

de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik 
U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, 
ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de 
mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de 
HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.



Wel/niet Letterlijk
• Waarom sommige plaatsen wel (hyper) letterlijk nemen 

en andere dan weer niet? 
• Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt…. 
• De mens leeft….van elk woord uit Gods mond. 
• Wandel zoals Hij gewandeld heeft…. 
• Bid onophoudelijk…. 
• Op deze rots ga ik (her)bouwen…. 
• U die voorheen heiden was….  

• Aansluiting op de Tenach aangezien “NT” er niet was 
• Israel talrijk >>vernietigd >>vermengd >>overblijfsel 

>>heidenen komen in Gods Koninkrijk >> Hand 22:22
• Zoeken naar het “plaatje” met de minste problemen 



Israël vernietigd

Israël vermengd met heidenen

Yeshua komt voor verloren schapen 

Één kudde met één herder

(Ver)nieuw(d)e Verbond met de Torah op het hart

Volheid heidenen > behoud heel Israël > medeburgers

Israël talrijk 

Rom 11:26 >> Efe 2:12,19 

Jer 31:31-34

Joh 10:16

Mat 15:26 >> Mat 28:19

Zach 10:9

Hos 8:8

Gen 28:14



2 Pet 3:14-17 
• 2 Pet 3:14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, 

beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden 
te worden in vrede 

• 15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals 
ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem 
gegeven is, u geschreven heeft, 

• 16 zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake 
brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te 
begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen 
verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. 

• 17 U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw 
hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen 
wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.



Welke Wet/wet Paulus?
• Gods Wet 
• Wet van zonde en dood 
• Wet van gerechtigheid 
• Wet van de Geest van Christus 
• Wet van zonde 
• Wet van mijn verstand 
• Wet in onze leden 
• Wet van gerechtigheid 
• Rom 7:23 Maar in mijn leden zie ik een andere 

wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd 
voert  

• en mij tot gevangene maakt van de wet van de 
zonde, die in mijn leden is.



• Rom 9:24 Hen                                  >> VI + VII + VIII + IX + X 
• Rom 9:24 Joden                                         >> I + (II) 
• Rom 9:24 Heidenen                                   >> (II) + III + IV + V 
• Rom 9:25 Niet Mijn Volk/geliefde               >> (II) + III + IV 
• Rom 9:25-26 Mijn Volk/geliefde/kinderen  >> VIII + IX 
• Rom 9:27 Israëlieten                                  >> I + II + III + IV
• Rom 9:27 Overblijfsel                              >> VI + VII + VIII + IX

VI

HEIDENENJUDAH ISRAËL

VII VIII IX X

I II III IV V



• Rom 10:19 Israël                              >> I + II + III + IV 
• Rom 10:19 geen/onverstandig Volk >> IV + V
• Rom 10:20 hen (2x)                          >> IV + V 
• Rom 10:21 Israël/volk                       >> (I) + II + III + IV 
• Rom 11:25 Broeders (overblijfsel 11:5) >> VI + VII + VIII + IX + X 
• Rom 11:25 Deel Israël                      >>  I 
• Rom 11:25 Volheid v/d heidenen      >> IV + V
• Rom 11:26 Heel Israël                      >> VI + VII + VIII + IX + X 

VI

HEIDENENJUDAH ISRAËL

VII VIII IX X

I II III IV V



• Vanaf de Exodus t/m Esther toont een constante vermenging.

• Geschiedenis, Archeologie, Taalrestanten, Mythen, DNA, 
Logica, allen wijzen ook naar vermenging…


• Ondanks dat God Zijn volk “vernietigd”, zal Hij het terughalen, 
het zijn verloren schapen (door vermenging) in de verstrooiing.


• Rabbijnen gaven en geven aan dat er een grote groep “Joden” 
is wat hun identiteit (als “Jood”) is verloren…. en bevestigen 
daarmee bovenstaande constateringen.


• “De gemeente” is de vervallen hut van David die wordt 
herbouwd, ze is het ene volk van God, met de ene nieuwe 
mens, geleid door de ene Geest van God, waar iedereen zich 
door genade op de ene olijfboom mag enten.


• Dat is wat Paulus dmv de Heilige Geest mocht inzien, en wat 
zijn bediening werd!!

Conclusie 



• Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder 
de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van 
Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen 
begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat 
door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen 
geschapen heeft door Jezus Christus, 

• opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de 
hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt 
zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in 
Christus Jezus, onze Heere. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en 
de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem. 

• Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere 
Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde 
genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, 
met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 

• opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde 
geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, 
met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u 
de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u 
vervuld zou worden tot heel de volheid (πληρόω Mat 5:17) van God.


