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Introductie 
 
 
 

Betreft de Verbondserfgoed serie 
 
De verbondserfgoed serie bestaat uit zeven boeken die tot hulp zijn voor uw kennis, 
begrip en relevantie met betrekking tot uw erfgoed van het verbondsvolk van God. 
Zoals u zult ontdekken is dit erfgoed in hedendaagse Bijbeluitleg en 
geschiedenisboeken verloren geraakt of verborgen. Deze serie openbaart en 
proclameert echter stoutmoedig en vreugdevol dit door God ingestelde erfgoed aan 
het volk aan wie het toebehoort.   
 
Maar waarom is erfgoed zo belangrijk? Is uw erfgoed voor u belangrijk? Het lijkt 
erop dat we tegenwoordig leven zonder enige kennis van ons erfgoed uit het 
verleden. Maar of we het nu weten of niet, of we het nu verbergen of niet, wij zijn het 
product van onze geschiedenis in en door onze voorvaders. De kennis van ons erfgoed 
onthult wie wij zijn en wie we behoren te zijn. Het openbaart ons wat ons als erfdeel 
toekomt. En indirect openbaart het ons huidige en toekomstige levensdoel. 
 
De meesten van ons is geleerd dat ons erfgoed voor dit huidige leven niet echt 
belangrijk is. Maar weet u, het leven dat u nu leeft is relatief gezien betekenisloos 
zonder de kennis en het begrip van uw doel dat onder uw erfgoed – uw 
familiegeschiedenis –  is gegrondvest. En het leven zelf is betekenisloos tenzij u 
vanuit dat erfgoed uw bestemming kent.  
 
Om te leven met een ultiem doel en vol betekenis, om zonder te twijfel te weten wie u 
bent en waar u voor geschapen bent komt samen in het erfgoed van uw verleden, uw 
huidige leven en uw toekomstige bestemming. Waar moet u beginnen om uw Bijbelse 
erfgoed te vinden? 
 

Waar te beginnen? 
 
We beginnen met de basale vraag: Wat zegt de Bijbel en wat bedoeld de Bijbel met 
wat het zegt?" Dat is wat Boek Eén “Ontdek het verhaal van uw Bijbelse erfgoed” en 
de andere boeken binnen de “Verbondserfgoed serie” proberen te beantwoorden. Staat 
u ervoor open om het Oude en Nieuwe Testament opnieuw te bezien, om er zo 
achter te komen wat het Woord van God nu werkelijk zegt en wat Hij ermee bedoeld? 
 
Er bestaat geen meer betekenisvolle vraag dan deze, die voor elk individu – christen 
of niet – beantwoord moet worden. Als u uiteraard al onomstotelijk verzekerd bent 
dat u de eenheid en de samenhang van wat de hele Bijbel van begin tot eind zegt 
kent, dan kunt u dit boek aan de kant schuiven. Of misschien bent u wel tevreden 
met wat u vertelt is door de erkende hiërarchieën binnen de “kerk” en “geleerden” 
van aanzien die zelf, min of meer, een opvatting hebben ontwikkeld van wat zij 
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denken wat de Bijbel zegt. Als ook dit voor u geldt dan heeft u geen reden om dit 
boek te lezen. 

Voor wie is dit boek? 
 
Als u aan de andere kant nog wel enkele vraagtekens en kanttekeningen hebt wat 
betreft wat de Bijbel zegt en leert en als u nog geen bevredigende antwoorden 
gekregen hebt, dan is dit boek voor u. Misschien heeft u ooit gedacht of gevoeld 
dat de Bijbel niet echt logisch was, ook dan is dit boek voor u.  
 
Meer nog, dit boek is voor degenen die willen uitzoeken wat de boodschap en de 
betekenis van de Bijbel is. Als u naarstig de waarheid zoekt en de waarheid die u zelf 
ontdek wilt vasthouden, zelfs als dit zou betekenen dat datgene wat u eerder 
geloofde of dacht dat de Bijbel leerde zou moeten heroverwegen, dan is dit boek 
voor u. 
 
Het is voor hen die moedig genoeg zijn om anders te denken en te geloven dan de 
huidige “orthodoxe”1 systemen en tradities, zelfs als dit zou betekenen dat zij door 
hun eigen familie niet meer serieus genomen of zelfs bespot zouden worden. 
 

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad 
tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot 
in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest 
zijn. – Mat. 5:11-12 

 
Hoewel persoonlijk overtuiging van de waarheid vaak alles kost, zei Jezus Christus 
dat wij “gezegend” zullen zijn en ons moeten “verheugen”. 
 
Het is een beproeving van karakter en van persoonlijke integriteit om een opvatting 
er op na te houden die verschilt van de meerderheid. Maar zoals iemand al eens zei: 
“De waarheid is de waarheid, zelfs als niemand dit gelooft en een leugen is een 
leugen, zelfs als iedereen het gelooft.” 
 

Het Oude en het Nieuwe 
 
Wees echter gerustgesteld dat dit boek en de boeken binnen deze serie de bewezen 
geschiedkundige en Bijbels christelijke doctrines niet wegdoen. Deze boeken 
houden juist stevig vast aan de Bijbel als door God-geïnspireerd en andere 
kernleringen, zoals o.a. de verzoening door het bloed van Jezus Christus en 
rechtvaardiging door genade uit geloof alleen.  
 

                                              
1 Orthodox: van, behorend tot, bevestigende vorm van een leer, filosofie, ideologie, etc… 
bevestiging van geloofshoudingen of omgangsvormen die algemeen worden toegestaan. – 
Dictionary.com (online). Orthodoxie is simpelweg de algemene opvatting van erkende autoriteiten 
en deskundigen in die tijd. Die opvatting kan waar, correct en zeker zijn, of misschien ook niet.  
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Aan de andere kant vechten deze boeken de liberale en huidige “conservatieve” 
opvattingen in onze tijd aan, opvattingen die een totaal ander beeld weergeven dan 
wat de Bijbel zegt. Het vecht de “orthodoxe” opvattingen aan, die als  
veronderstelde Bijbelse “feiten” aangenomen2 worden. Uiteraard wordt dit 
krachtig als heilig bewaakt. Maar toch blijft de vraag: stemmen de opvattingen 
overeen met wat de Bijbel zegt? Wordt het zonder enkele tegenwerpingen door 
Schriftuurlijk bewijs geverifieerd? 
 

Hoe kan dit boek het best gelezen en bestudeerd worden? 
 
Als u het meeste uit dit boek wilt halen, dan zijn hier enkele behulpzame suggesties: 
 

• Begin bij het begin en lees het bladzijde voor bladzijde. 
 

• Neem ruim de tijd om met de Bijbel ernaast een hoofdstuk per keer te 
bestuderen. 

 
• Hoewel u deze studie in u eentje kunt doen, raad ik u het toch aan om het 

samen te doen met bijvoorbeeld uw partner, vriend of zelfs een kleine 
studiegroep. 
 

• Zorg ervoor dat u niet voorbij een woord leest dat u niet begrijpt. Dit boek is 
zeer zorgvuldig geschreven om de definities van bepaalde woorden eruit te 
lichten, opdat u de woordbetekenis en haar toepassing beter begrijpt. 
 

• Zorg ervoor om terug te bladeren naar een eerdere paragraaf of hoofdstuk – 
en dit ook te herlezen – totdat u het gevoel hebt dat u duidelijk begrijpt wat er 
staat voordat u verder leest. 

 
• Neem de tijd om de vragen aan het einde van elk hoofdstuk te overdenken en 

te beantwoorden. Zij zijn ontworpen om u te helpen met het bespreken van 
datgene wat u heeft gelezen en bestudeerd en om uw eigen conclusies te 
trekken. 

 
Met andere woorden, haast u niet door dit boek. Het is van fundamenteel belang om 
te begrijpen wat de Bijbel zegt en dient ook als fundament voor de rest van de andere 
boeken binnen deze serie. Neem de tijd om de stof op te nemen, te overdenken en te 
beproeven. 
 

Unieke benadering tot de Bijbel 
 
De Bijbel is een waargebeurd verhaal en niet slechts een collectie interessante 
verhalen en gebeurtenissen en personen. In wezen is het het verhaal van een familie 
die door de eeuwen heen gevolgd en opgetekend is. Het is een verhaal dat Gods 
ontvouwende plan en doel voor deze familie openbaart, hetgeen op haar beurt een 

                                              
2 Aannemen: 1. Zonder bewijs voor lief nemen. – Dictionary.com (online) 
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duidelijker en groter beeld van Gods wil en ontwerp toont, tot eer van Zijn eigen 
naam en heerlijkheid. 
 
Dit boekt meent dan ook een antwoord te hebben op de vraag: “Wat zegt de Bijbel en 
wat bedoeld de Bijbel met wat het zegt?" Dot doen wij door middel van de Bijbel 
ontvouwend te volgen en de hoofdpersonen en elementen van dat verhaal samen te 
brengen om zo een beeld te schetsen van alomvattende doel van God. “Vanaf het 
begin is Uw woord waarachtig… “(Psalm 119:160). 
 
Anders dan gebruikelijke benaderingen, genaamd “systematische theologie”, die 
kleine gedeelten uit de Bijbelse teksten verzamelen om tot vaststaande leringen te 
komen (zoals de leer over de redding van de mens, genaamd Soteriologie, of de leer 
wie Jezus Christus was, genaamd Christologie), vangt deze benadering de bredere, 
sequentiële3 context van de doorgaande ontvouwende verhaallijn dat de progressieve 
openbaring van God door de tijd heen is. 
 
Een andere uniek verschil in dit boek is dat het dit Bijbelse verhaal als een geheel 
brengt, zonder een ongedwongen samenhang van de volken en de verbonden die 
voortdurend vorderen binnen Gods onveranderlijke doel door Gods soevereine 
genade. Dit staat in contrast met relatief moderne, maar populaire, versies van een 
theologisch raamwerk die het plan van God door de eeuwen tot een theoretische 
“dispensatie” en “ingebeelde” gaten ordent. Dit staat eveneens in contrast met de 
leer dat Bijbelse interpretatie gebaseerd is op individuele conclusies en opinies (2 
Petrus 1:20-21). 
 
Dit boek (en de andere boeken binnen deze serie) blijven echter binnen de grenzen 
van geaccepteerde principes van Bijbelinterpretatie. De twee fundamenten zijn: 1) 
dat de Bijbel in de eigen context meer accuraat en beter begrepen kan worden en 2) 
daar waar mogelijk de Bijbel zichzelf interpreteert. Deze twee basisprincipes liggen 
ten grondslag aan het leerproces, hetgeen essentieel is om de vraag te beantwoorden 
wat de Bijbel nu eigenlijk zegt. 
 

Een persoonlijke boodschap 
 
Hoewel hedendaagse Bijbeluitleg en verkondiging zich voornamelijk op het 
persoonlijk vlak richt en pastors en voorgangers zich inspannen om het voor andere 
persoonlijk te maken, is de ware individuele significantie niets zonder het begrijpen 
van de gehele context van het woord van God. De Bijbel is niet voor individuen 
geschreven, hoewel het wel een individuele, persoonlijke toepassing kent (“hoe leef ik 
mijn leven?”). Maar wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt bestrijkt 
een veel grotere context. Het is een nationale boodschap, waarin het individu een 
gedeelte van het geheel is. 
 
Binnen die nationale boodschap bevindt zich een grotere persoonlijke boodschap van 
ware en blijvende relevantie. Dat een man of vrouw zichzelf als een vitaal onderdeel 
                                              
3 Sequentieel [van sequentie]: opvolgende zaken in chronologische, causale of logische volgorde – 
Victoria Newfeldt, Ed.in Chief, Webster’s New World Dictionary, Third College Edition, New York, 
NY: Simon & Schuster, Inc., 1988. 
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van een groter ontvouwend doel van het Koninkrijk van God ziet is de juiste weg om 
een persoonlijke betekenis en eeuwig doel, dat niet geëvenaard kan worden, te 
vinden. 
 
Jezus draagt ons op: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, 
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheus 6:33). Maar hoe kunnen 
wij Zijn Koninkrijk zoeken als wij niet weten en begrijpen wat dit is en wat onze plek 
daarin is? Dit boek introduceert de samenhangende nationale context van het 
Koninkrijk van God. 
 

De betekenis voor onze tijd 
 
Dit boek legt het fundament voor een Bijbels perspectief van consequenties van een 
zeer snel verslechterende moralistisch, economisch en politiek systeem binnen deze 
“beschaafde wereld”. Om te kunnen begrijpen waarom wij ons in snel groeiende 
moeilijkheden bevinden, moeten wij de Bijbelse geschiedenis begrijpen en snappen 
wat de consequenties voor ons zijn. Door op bewijs gebaseerde feiten in dit boek en 
de boeken die erop volgen, kunt u een glimp krijgen waarom wij (om het zo te 
zeggen) naast het spoor zijn gekomen en hoe wij berouw kunnen tonen en kunnen 
terugkeren om de wil van de God van Abraham, Izak en Jakob te doen. 
 
Deze conclusies zijn niet moeilijk om te begrijpen, maar zullen wel het uiterste van u 
vergen om aan te nemen. Als u er echter achter komt dat het waar, juist en zeker is, 
dan bestaat er geen andere keuze dan ze aan te nemen, tenzij het u uiteraard teveel 
kost. Als u resultaten wilt en onderdeel wilt zijn van een echte verandering in de 
richting die eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoekt, overweeg dan 
nauwkeurig de stof die dit boek en de daaropvolgende boeken voorleggen. 
 
Dit boek en de andere boeken binnen deze serie zullen degenen die van mening zijn 
dat er geen oplossing bestaat voor onze verslechterende condities niets zeggen, want 
wij leven uiteindelijk “in het einde der tijden” en alles zal toch alleen maar slechter 
worden. Als dat waar zou zijn, waarom dan nog iets doen dat verder reikt dan te 
overleven met het gezin en misschien nog warm lopen om zoveel mogelijk mensen te 
“bekeren”, ofwel te “redden”. 
 
Als u van mening bent dat de omstandigheden pas keren als God Zelf direct ingrijpt 
door een enorm groot display van Zijn aanwezigheid en kracht “wanneer Jezus 
terugkomt” en dat wij tot dat moment machteloos staan zonder directe aansturing 
van God, zal ook dit boek u niet aanspreken. 
 
Als u aan de andere kant gelooft dat de ware plaatselijke gemeente de verblijfplaats 
van God door Zijn Geest is en dat de gemeente Zijn “lichaam” is om Zijn eeuwige 
voornemen te vervullen, 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 (Efeze 3:10-11), lees dan gerust verder.  
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Als u gelooft dat God de Vader in Jezus Christus “ver boven alle overheid en macht 
en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze 
wereld, maar ook in de komende heerst. En alle dingen aan Zijn voeten heeft 
onderworpen en Hem als hoofd over alle dingen heeft gegeven aan de gemeente, 
die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult” (Efeze 
1:21-23) en dat Jezus beloofde: ”Op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de 
poorten van Hades zullen haar niet overweldigen” (Mattheus 16:18), lees dan verder. 
 
Als u nog niet beseft, ten minste tot bepaalde hoogte, dat de problemen in onze tijd 
serieuze consequenties hebben voor de toekomst, dan heeft u een kleine reden om dit 
boek te lezen. Als u echter waakzaam genoeg bent om te weten dat: 
 

� Moord, verkrachting en drugs in grote mate toenemen, 
� De gevangenissen uitpuilen, 

 
� Seksuele perversie regeert, 

 
� Politici en rechters grotendeels omgekocht en velen zijn corrupt zijn, 

 
� De economische schuld in dit huidige systeem niet te controleren en niet meer 

op te lossen is (ofwel, er bestaat geen “mathematische oplossing” of een 
“marktoplossing” om het af te lossen), 

 
� Wij dagelijks worden vergiftigd met “dood” voedsel doordrenkt met 

chemicaliën, conserveringsmiddelen, pesticiden en herbiciden, om niet te 
spreken van milieuverontreiniging waardoor er nog meer chemische 
vergiftiging en zware metalen vrijkomen, 

 
dan kunt u in overweging nemen om dit boek serieus te nemen als een studie van 
wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt. 
 

Waar gaat dit boek over? 
 
Dit is een fundamentele studie die het verhaal vertelt van één man en zijn fysieke 
nageslacht. Het is het verhaal over hoe God Zichzelf geopenbaard heeft en in het 
bijzonder Abraham en zijn nakomelingen, door Izak en Jakob heen, koos om Zijn 
Koninkrijk op aarde te vestigen. Het is het verhaal over Gods trouwe verbondsrelatie 
met zijn gekozen verbondsfamilie. Het verbindt alle significante momenten van de 
geschiedenis en verbonden vanaf Abraham tot Jezus Christus, die u helpen om 
erachter te komen wat de Bijbel zegt. En het toont aan waarom het merendeel van 
de kerk in onze tijd Gods doel en plan om Zijn Koninkrijk in gerechtigheid te 
vestigen niet begrijpt. Wanneer u dit boek uit heeft zit de kans erin dat u de Bijbel 
heel anders zal gaan lezen en bestuderen. 
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Oké, laten we beginnen. Bent u er klaar voor om te ontdekken wat de Bijbel zegt en  
wat het bedoeld met wat het zegt? Wees als iemand uit Berea4 en onderzoek 
zorgvuldig alles wat in dit boek staat geschreven. 
 
Nog een laatste opmerking, om het meeste uit dit boek en de andere boeken binnen 
deze serie te halen als zij naar Gods Woord verwijzen: Lees de Bijbel alsof u het 
voor het eerst leest. Om dit te doen moet u tijdelijk datgene aan de kant zetten 
wat u gelooft wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt, oftewel zet heel 
bewust uw opvattingen in de koelkast. Onderzoek de Schriften met een frisse blik. 
Op die manier kunt u nieuwe waarheden ontdekken die u nooit eerder heeft 
opgemerkt. 
 

… en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken –  
Johannes 8:32 
 

Moge de Geest van waarheid u in uw zoektocht naar de waarheid Zijn openbaring en 
wijsheid bekend maken. 
 
Lawrence Blanchard  
December 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
4 In Handelingen 17:10-12 verkondigde de apostel Paulus “het woord” tot enkele mensen in Berea 
en de tekst zegt het volgende over hen: “En dezen waren edeler van gezindheid dan die in 
Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks 
de Schriften om te zien of die dingen zo waren.” 
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1 
Gods verbondsbeloften 

aan Abraham 
 
Het beginpunt 
 
Om het allemaal wat begrijpelijker te maken wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld 
met wat het zegt beginnen we met Gods beloften aan Abram (later Abraham 
genoemd) zoals deze in Genesis 12 geopenbaard worden. Zoals u al spoedig zult 
ontdekken vloeit het verhaal van de Bijbel uit deze belangrijke aartsvader door heel 
de geschiedenis heen voort, waarbij het de Bijbelse verbonden en Gods verkozen volk 
samen tot een verenigde en ongedwongen samenhang maakt. Vanaf Genesis 12 door 
de geschriften van het Nieuwe Verbond (Testament) heen zien wij Abraham als het 
bepalende fundament waarop een waar, nauwkeurig en duidelijk begrip van het 
Bijbelse verhaal wordt gebouwd. 
 

Waarom beginnen we niet in Genesis 1? 
 
U kunt nu deze vraag stellen: Waarom beginnen we met Genesis 12  en niet 
hoofdstuk 1? Het is aannemelijk om aan het begin van de Bijbel te beginnen, niet 
waar? Genesis 1-11 is zeer belangrijk om te begrijpen wat de Bijbel zegt en wat het 
bedoeld met wat het zegt en wij willen weldegelijk deze eerste hoofdstukken van de 
Schriften bestuderen in onze zoektocht naar de waarheid die God heeft geopenbaard. 
En dit zullen we dan ook in Boek Vier van deze serie doen: Gods scheppingsverbond. 
 
Vanwege twee redenen beginnen we niet in Genesis 1-11. Ten eerste bestaan er vele 
verschillende en emotioneel geladen opvatting over bijvoorbeeld het 
scheppingsverhaal (Genesis 1-2) en de vloed van Noach (Genesis 6-8). Als wij daar 
zouden beginnen, dan zouden wij ons genoodzaakt voelen om de vele verschillende 
christelijk en niet-christelijke opvattingen over deze hoofdstukken aan bod te laten 
komen en dit zou ons alleen maar afhouden van ons onderwerp om eenvoudig en 
duidelijk het overkoepelende Bijbelse verhaal te vertellen. 
 
Ten tweede zijn wij van mening dat de eerst elf hoofdstukken van Genesis pas 
accuraat grepen kunnen worden als eerst de rest van de Bijbel (Genesis 12 – 
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Openbaringen) begrepen wordt. Met de twee basisprincipes van Bijbelverklaring in 
het achterhoofd, namelijk 1) dat de Bijbel het beste in haar context begrepen kan 
worden en 2) als het mogelijk is dat de Bijbel zichzelf verklaart (de Schrift verklaart 
de Schrift) – geloven wij dat Genesis 1-11 beter begrepen kan worden door het licht 
van de rest van de Schrift erop te laten schijnen. Net zoals het proberen begrijpen 
van gedeelte van de Bijbel dat alleen staat, of het nu om een vers of hoofdstuk gaat, 
zonder de rest van de Bijbel in beschouwing  te nemen, zo is er ook een verhoogd 
gevaar van misinterpretatie van Genesis 1-11 wanneer het alleen staat.  
 
Daarom beginnen we bij Genesis 12 en keren uiteindelijk met verkregen kennis 
terug naar Genesis 1-11. Wij denken dat u zult ontdekken dat de kennis die u met 
deze aanpak verkrijgt, u grotere inzicht en grotere wijsheid zullen schenken wanneer 
we Genesis 1-11 in Boek Vier (Gods scheppingsverbond) van deze serie gaan 
bestuderen. 
 

De eerste twee beloften aan Abram 
 
Genesis 12 begint met Gods roep tot Abram5 om zijn familiekring en het land waar 
hij leefde achter te laten om naar een ander land te trekken dat God hem zou wijzen 
(12:1): 
 

“De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en 
uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal…” 

 
Spoedig zullen we het gedeelte over “het land” gaan behandelen. Na die roep doet 
God twee beloften aan Abram: 
 
1. Dat Hij hem een groot volk zou maken, en 

2. Dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. 

 
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en 
u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal 
Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden. – Genesis 12:2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
5 Abram was een direct afstammeling van Sem, een van de drie zonen van Noach. Zijn genealogie 
staat in Genesis 11:10-32 opgetekend. In Boek Vier (Gods scheppingsverbond) van deze serie 
zullen wij dit uitgebreider bestuderen. 
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Gods beloften aan Abram 
(Abraham) 

 

 
1) Hij zou een    2) Alle geslachten van 

groot volk worden.          de aardbodem zouden in  
(Gen. 12:2)           hem gezegend worden. 

        (Gen. 12:3) 
 
Abram gaf vervolgens gehoor aan de stem van de HEERE en vertrok naar “het land 
Kanaän” (Genesis 12:4-5). Dit land werd Kanaän genoemd omdat de Kanaänieten 
daar leefden (Genesis 12:6). 
 

De beloften aan Abram over zijn nakomelingen 
 
Na verloop van tijd, toen Abram zich in het land Kanaän had gevestigd (Genesis 
13:12), deed God nog twee beloften aan Abram en zijn nageslacht: 
 
3. Dat zij het land Kanaän zouden bezitten, en 

4. Dat Abrams nageslacht een grote menigte zou omvatten – als het stof van de     
    aarde. 
 

“En de HEERE zei tegen Abram… Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats 
waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al 
het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. 
En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand 
het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht 
geteld kunnen worden.” – Genesis 13:14-16 

 
Vele jaren later herhaalde God op twee manieren Zijn belofte aan Abraham6: 
 

Zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de 
sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is… 
– Genesis 22:17 

 
Volgens Gods belofte zou Abrahams nageslacht het land Kanaän bezitten en een 
talrijke menigte worden zoals het stof van de aarde, de sterren aan de hemel en het 
zand dat aan de oever van de zee is. Met andere woorden, zij zouden een groot, een 
heel groot volk worden, te groot om te tellen. 
 
Vanuit de Hebreeuwse en Griekse basisbetekenis, zoals deze op de volgende pagina 
beschreven is, is het duidelijk dat “nageslacht” of “zaad” (Hebreeuws: zera; Grieks: 
sperma) vaak aan fysieke nakomelingen refereert; ofwel, zonen en dochters, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen, etc. 
 
                                              
6 Rond die tijd veranderde God zijn naam van Abram in Abraham (Genesis 17:5). 
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Woordbetekenis: 
 
Wat betekent “nageslacht” of “zaad”? “Nageslacht” is vertaald vanuit het 
Hebreeuwse woord zera. – Strong’s Hebrew Dictionary #2233 
 
Definitie: zera, zaad; figuurlijk fruit, plant, zaaitijd, nageslacht…   
– Strong’s Hebrew Dictionary 
 
In de LXX (LXX of Septuaginta is de Griekse versie van het Oude 
Testament): sperma. – Strong’s Greek Dictionary # 4690 
 
Definitie: sperma; van #4687; hetgeen gezaaid is, m.a.w. zaad: 
[verschillend vertaald met] verwekken, nageslacht, nakomelingen, zaad, 
zaden. – Strong’s Greek Dictionary 
Sperma: Oude Testament: sperma… in LXX… hetgeen letterlijk refereert 
aan landbouwkundig zaad – zaaien (Gen. 47:23) en de zaadlozing van de 
man (Lev. 15:16)… Sperma in de zin van “nageslacht” of “nakomelingen”… 
in citaten van het Oude Testament omvattende belofteteksten die de 
toekomstige zegeningen van het nageslacht van Abraham voorzeggen 
(Luk. 1:55, Hand. 7:5, Rom. 9:7, Heb. 11:18). – Colin Brown, Ed., The New 
International Dictionary of New Testament Theology, Vol. III, Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1971, p. 521-523 
 

 
Kan deze betekenis van “nageslacht” als fysieke nakomelingen in de Bijbel 
geverifieerd worden? Laten we eens naar Genesis 15:1-5 kijken. 
 

Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: 
Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen 
zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik 
kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus 
zal zijn? Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, 
iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het 
woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, 
maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw 
erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de 
hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk 
zal uw nageslacht zijn.  

 
In deze passage raadpleegde Abram de HEERE over het feit hij nog geen kind of 
“nageslacht” van zichzelf had. “Nageslacht” is hetzelfde Hebreeuwse woord zera (en 
Griekse woord sperma) als in Genesis 13:15 en 15:5 (vertaald met “nakomelingen” in 
de NBV). De HEERE antwoordde hem door te zeggen dat hij een kind zou krijgen 
dat “uit zijn eigen lichaam voortkwam” Verder verifieerde de HEERE de belofte dat 
Abrahams nageslacht zo talrijk zou worden als de sterren aan de hemel (later wordt 
dit in Genesis 22:17 herhaald). Als Abram een kind  vanuit zijn eigen lichaam zou 
krijgen, zou dat logische gezien een letterlijke, fysieke nakomeling betekenen. 
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Abram zou de vader van dat fysieke kind zijn. Dus het woord “nageslacht” of 
“nakomelingen” (of “zaad”) betekent in deze context de letterlijke, fysieke kinderen 
van Abram. 
 
Tot zover zij Gods beloften aan Abram als volgt: 
 
 

Gods beloften aan Abram 
(Abraham) 

 

 
1) Hij zou een    2) Alle geslachten van 

groot volk worden.          de aardbodem zouden in 
(Gen. 12:2)            hem gezegend worden. 

        (Gen. 12:3) 
 

3) Abrams fysieke    4) Abrams fysieke nakomelingen 
nakomelingen zouden het      zouden een talrijk volk worden 
land Kanaän bezitten.     (Gen. 13::16; 15:1-5) 
(Gen. 13:14-15) 

 

De belofte aan Abraham aangaande de volken 

 
Van al de beloften die God aan Abraham deed is de volgende misschien wel de meest 
belangrijkste in de zin van het begrijpen wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met 
wat het zegt. Deze belofte die God aan Abraham deed was dat hij “een vader van een 
menigte volken” zou worden  (Genesis 17:4). Deze belofte werd eveneens als 
“verbond” opgemaakt: 
 

Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram 
en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en 
wees oprecht. Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en u, en u uitermate 
talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak 
met hem: Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader 
worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw 
naam zal Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken 
maken. – Genesis 17:1-5 
 

Laat ons, om een begin te maken met het begrijpen van deze verbondsbelofte, het 
woord “volken” definiëren en hoe het in andere gedeelten van de Bijbel vertaald 
wordt. 
 
 
 
 
 
 



  
 

26 
 
 

 

Woordbetekenis: 
 
Wat betekent “volken”? “Volken” is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord 
goy. – Strong’s Hebrew Dictionary #1471 
 
Goy kan met de volgende woorden vertaald worden: Heidenen, heidens, 
natie, volk. Dus goy kan vertaald worden als heidenen of heidens of natie 
of volk. 
 
Goy. Heiden, heidens, natie, volk… Het is moeilijk om de exacte definitie 
van de term te onderscheiden. Als men echter het verschil in gebruik in 
overweging neemt… moet men concluderen dat het neerkomt op een 
bepaalde groep mensen, of een specifiek lang segment van een bepaalde 
eenheid. De context zal over het algemeen de specifieke kwaliteit 
aangeven van hoe het begrepen moet worden… de term goy wordt 
voornamelijk gebruikt om te refereren aan een specifiek bepaalde 
politieke, etnische, of territoriale groep of volk zonder de intentie te hebben 
om een religieuze of morele bijbetekenis te beschrijven. – Harris, Archer, 
Waltke, Theological Wordbook of the Old Testament, Vol. I, Chicago, IL: 
The Moody Bible Institute, 1980, p. 153-154 
 

 
Er zijn hier twee dingen te zeggen over het Hebreeuwse woord goy. Ten eerste wordt het 
verschillend vertaald met “natie”, “heidenen”, “heidens” of “volk”, afhankelijk van de 
keuze van de vertaler. Met andere woorden, het woord “volk” is identiek aan het woord 
“heidenen”. Ons is geleerd dat het woord “heiden” iemand aanduidt die geen “Jood” is. 
Maar dit klopt niet. Het is simpelweg een ander woord voor “volk”. 
 

 
Volk  = Heidenen 
Heidenen = Volk 
 

 
Ten tweede bepaalt de context de specifieke betekenis van het woord “volk” (of 
“heidenen”), op wie het van toepassing is en hoe het begrepen moet worden. Met andere 
woorden, als u wilt weten aan wie “volk” of “heidenen” refereert, dan moet dit opgemaakt 
worden uit de context waarin het gebruikt wordt.  
 
Er is een andere Nederlandse bruikbare definitie van “volk” die we kunnen gebruiken 
om te bepalen wat het betekent. Overdenk de oorspronkelijke betekenis van dit woord: 
 

Volk,  zoals haar etymologie7 aanduidt, oorspronkelijk een familie of ras 
van mensen die afstammen van een gemeenschappelijke stamvader, zoals 
stam, maar door immigratie, verovering en vermenging met mensen van andere 
families, dit onderscheid is binnen de meeste landen verloren geraakt. – Noah 

                                              
7 Etymologie (taalkunde) woordherkomst, woordafleiding; de geschiedenis van een woord. – 
http://www.encyclo.nl/begrip/etymologie 
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Webster, An American Dictionary of the English Language, Vol. I, New Haven, 
CT: S. Converse, 1828, (deels weergegeven). 

 
Voor de nadruk hebben we het feit dikgedrukt dat de “etymologie” (de oorsprong van 
een woord) van “volk”, “een familie of ras van mensen die afstammen van een 
gemeenschappelijke stamvader”8 is. 
 
Uiteraard heeft “volk” die oorspronkelijke betekenis met dank aan de buitenlandse 
immigratie en politieke identiteit zoals in Nederland verloren. Zo vatten wij het 
woord vandaag de dag op – niet een ras, maar vele rassen binnen een bepaald land, 
ongeacht het ras.   
 
Als wij deze oorspronkelijke Nederlandse definitie in de context van Genesis 17:1-5 
plaatsen dan zien wij duidelijke aanwijzingen van hoe “volken” gebruikt en toegepast 
wordt. Neem als voorbeeld dat God Abraham vertelde dat hij “de vader van een 
menigte volken” zou worden. Het Hebreeuwse woord voor “vader” is ab. Het woord 
wordt buitensporig vaak in de Schriften van het Oude Verbond gebruikt en wel in 
termen van “verwantschap… [met]… de basale betekenis van een (natuurlijke) vader 
(van zijn kinderen)”9 met de verwijzing naar de vader, opa, overgrootvader, etc.  
Verder zegt de context ons dat God een verbond zou maken tussen Mij, u [Abraham] 
en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond (Genesis 
17:7). Het woord “nageslacht” of “zaad” in andere vertalingen is hetzelfde woord die 
we eerder overdachten en fysieke nakomelingen betekende (Genesis 13:14-16, 15:1-5 
en 22:17). Dus de feiten van de context van “volk” of “volken” duiden dat de 
beloofde “volken” die uit Abraham zouden komen, zijn fysieke 
nakomelingen zouden zijn. 
 
Zoals u in de komende hoofdstukken zult ontdekken is dit een belangrijk gegeven, 
want er is een enorme religieuze veronderstelling dat de hedendaagse “heidenen” 
degenen zijn die geen fysieke nakomelingen van Abraham zijn. Wanneer de vertalers 
het woord heidenen gebruiken impliceren zij deze interpretatie die misschien wel 
helemaal niet juist is. In het geval en de context van Gods belofte aan Abraham, 
namelijk dat hij een vader zou worden van een menigte (vele) “volken”, is de 
betekenis en toepassing van “volken” (of “heidenen”) niets anders dan zijn fysieke 
nageslacht. 
 
Deze veronderstelde definitie van “heidenen” in de hedendaagse christelijke 
theologie dwingt de vertalers van het Hebreeuwse woord goy (goyim – meervoud) om 
in plaats van “heidenen”, “volken” te gebruiken. Stelt u zich eens voor als u Genesis 
17:5 als volgt zou lezen: “Ik zal u vader van een menigte van heidenen maken.” Kunt 
u zien hoe de lezer hierdoor verward zou raken? Als er verondersteld wordt dat 
“heidenen” geen fysieke nakomelingen van Abraham zijn, dan zou “heidenen” niet 

                                              
8 Stamvader: Man van wie een geslacht in oorsprong afstamt. – http://www.woorden-
boek.nl/woord/stamvader 
9 Ernest, Jenni, Claus, Westermann, Theological Lexicon of the Old Testament, Vol. 1, Peabody, 
MA: Hendrickson Publishers, 1997, p. 1-2 
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binnen de context van Genesis 17:1-5 passen10, want de context refereert heel helder 
aan “volken” als zijn fysieke nakomelingen. 
 
Met “volken” (of “heidenen”) binnen de context van Genesis 17:1-5 worden de fysieke 
nakomelingen van Abraham bedoeld. Het woord heidenen stamt trouwens van het 
Latijnse woord gentilis11 af. Laten we naar de oorsprong en de betekenis van dit 
woord kijken: 
 

 

Woordbetekenis: 
 
Gentilis, bijvoeglijk naamwoord, overgeërfd; stam–; nationaal; m. 
(mannelijk werkwoord)  lid van geslacht, bloedverwant. – John C. 
Traupman, The New College Latin & English Dictionary, New York, NY: 
Bantam Books, 1981, p. 122 
 
Een andere belangrijk afgeleide van genere is de n. gens, oorspronkelijk “de 
groep van allen die, in de mannelijke geslachtslijn, afstammen van 
een gemeenschappelijke (vrije) mannelijke voorvader”, ofwel een clan. 
Het bijvoeglijk naamwoord is gentilis, behorend tot een clan, dus in het late 
Latijnse tijdperk (180-600 n.Chr.) een niet-Romein, een buitenlander; en in 
het late tot Middeleeuws Latijnse tijdperk (600-1500 n.Chr.) een niet-Jood, 
een niet-christen. – Eric Partridge, A Short Etymological Dictionary of Modern 
English, 2nd Ed., New York, NY: Macmillan Co., 1959, p. 250 
 

 
Zoals u kunt zien refereerde gentilis oorspronkelijk aan een familielijn en betekende 
het hetzelfde als het woord “volk”. 
 

Een kort woord over “verbond” 
 
Laten we, voordat we verder gaan met de overige beloften aan Abraham, dit zeer 
belangrijke woord “verbond” overdenken. God maakt een “verbond” met Abraham: 
 

Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun 
generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en 
voor uw nageslacht na u. – Genesis 17:7 

 
Ten eerste merken we verschillende dingen op die dit vers zegt: God maakte een 
“verbond” met Abraham en zijn nageslacht (dit zijn zijn fysieke nakomelingen) en 
het zou “een eeuwig verbond” zijn. De verbondsbelofte was dat God Abraham een 
vader van vele (menigte) volken zou maken en het zou een eeuwigdurend verbond 
zijn dat in Abrahams fysieke nakomelingen geopenbaard of vervuld zou worden. Het 
                                              
10 In de Griekse versie van het Oude Testament, ofwel de Septuaginta of LXX, wordt het woord 
voor “naties” met het Griekse woord ethnos vertaald. Het is de Griekse equivalent van het 
Hebreeuwse woord goy. Verderop in dit boek zullen we ethnos onder de loep nemen. 
11 Het woord “gentilis” werd voor het eerst in de Latijnse Vulgaat Bijbel gebruikt, dat rond 390 
n.Chr. door Hiëronymus werd gepubliceerd. 
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Hebreeuwse woord voor “eeuwig” is olam, dat “lange duur, antiquiteit, hiernamaals” 
betekent (Strong’s Hebrew Dictionary #5769). Psalm 105:8-9 benadrukt dit “eeuwige” 
verbond: 
 

Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, 
tot in duizend generaties… dat Hij met Abraham gesloten heeft… 

 
Met andere woorden, het zou een eeuwigdurend verbond zijn voor vele, vele komende 
generaties binnen Abrahams familielijn. 
 
Dit “verbond” werd met Abraham en zijn nageslacht gemaakt. Laten we het woord 
zelf eens nauwkeuriger bekijken. 
 

 

Woordbetekenis: 
 

Wat betekent “verbond”? Verbond is vanuit het Hebreeuwse woord berith 
vertaald – Strong’s Hebrew Dictionary #1285 
 
Een overeenkomst (gemaakt door tussen stukken vlees te lopen) zoals 
hieronder omschreven. Een andere gezaghebbende bron zegt dat verbond 
als volgt gedefinieerd is: 1. verbintenis van vriendschap… 2. Verbond is 
een goddelijke instelling of verordening met tekenen en toezeggingen. – 
F. Brown, S. Driver, C. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English 
Lexicon, Peabody: MA: Hendrickson Publishers, Inc., 2001, p. 136 
 

 
Het woord “verbond” zoals het vanuit het Hebreeuwse woord berith stamt, wordt 
door heel het Oude Testament in de context van een overeenkomst “gemaakt in 
samenhang met de ceremoniële dood van een dier” gebruikt.12 Er bestaat geen exact 
woord dat deze definitie draagt, maar het woord “verbond” wordt geassocieerd in 
verband met een bloedoffer zoals dit in Genesis 15:1-21 beschreven wordt. In dit 
verhaal gaat God Zelf tussen de stukken offerdieren door en maakte een “verbond” 
(vs. 18) namens Abraham als teken en toezegging aan hem dat Hij de opgemaakte 
beloften zou nakomen. Het was een onvoorwaardelijke verbond, gemaakt door 
God Zelf. Het is de moeite waard om dit verhaal zelf te lezen. Een bepaalde schrijver 
drukte zich uiterst goed uit toen hij verbond definieerde als “… een verplichting-in-
bloed”.13 
 
Deze opvatting van een Bijbels verbond loopt als een draad door heel de Schrift en 
speelt een veelzeggende rol binnen het ontvouwen van Gods plan in en door Zijn 
verbondsvolk. Later in dit boek komen we op dit belangrijke concept van een verbond 
terug. 

                                              
12 Robert Girdlestone, Synonyms of the Old Testament, Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Company, 1978, p. 214 
13 O. Palmer Robertson, The Christ of the Covenants, Phillipsburg, NJ: P & R Publishing, 1980, p. 
14 
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De laatste twee beloften aan Abraham 
 
De volgende belofte aan Abraham kunnen we eveneens in Genesis 17:6 vinden: “er 
zullen koningen uit u voortkomen.” Met andere woorden, uit de nakomelingen van 
Abraham zouden heersers of koningen ontstaan. Het bereik en de vervulling hiervan 
zullen we voornamelijk in Boek Drie “Het fundament en de vervulling van het Oude 
en Nieuwe Testament” aantonen. 
 
De laatste beloften aan Abraham kunnen we in Genesis 22:17 vinden: “Uw 
nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben.” Geleerde Adam Clarke gaf 
het volgende commentaar bij deze zin: 
 

De poort kan het volgende betekenen: alle kracht, hetzij troepen, raadgeving 
of versterkte steden van de vijand.14 

 
Gods belofte aan Abraham was dat zijn nakomelingen over hun vijanden zouden 
regeren en hen zouden veroveren. Met andere woorden, zij zouden heerschappij over 
hun vijanden voeren. 
 

Conclusie 
 
Laten wij al deze onvoorwaardelijke beloften aan Abraham opsommen: 
 

Gods beloften aan Abram 
(Abraham) 

 

 
1) Hij zou een    2) Alle geslachten van 

groot volk worden.          de aardbodem zouden in 
(Gen. 12:2)            hem gezegend worden. 

        (Gen. 12:3) 
 

3)   Abrams fysieke    4) Abrams fysieek nakomelingen 
      nakomelingen zouden het      zouden een talrijk volk worden 
      land Kanaän bezitten.     (Gen. 13::16; 15:1-5) 
      (Gen. 13:14-15) 

 
5) Abrahams fysieke  6) Abrahams fysieke nakomelingen 

nakomelingen zouden       zouden koningen voortbrengen 
vele volken worden      (Gen. 17:6) 
(Gen. 17:5-6) 
 

7) Abrahams fysieke nakomelingen  
    zouden de poort van hun vijand  
     in bezit hebben (Gen. 22:17) 

                                              
14 Adam Clarke, Commentary on the Bible, Grand Rapids, MI: Beacon Hill Press, 1967, p. 48 
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De eenheid en de samenhang van de gehele Bijbel begint met deze 
onvoorwaardelijke, eeuwige verbondsbeloften aan Abraham en zijn fysieke 
nakomelingen. Houdt de betekenis en het gebruik van het woord “volk” of “volken” in 
gedachte. Door dit te begrijpen zult u in staat zijn om de puzzelstukken van de Bijbel 
weer bij elkaar te brengen en zult u Gods woord gaan zien zoals u het nog nooit 
gezien heeft. U zult merken dat het verhaal van de Bijbel zich voor uw ogen 
ontvouwd en eindelijk begint het zinvol te worden. In het volgende hoofdstuk gaan 
we zien wie deze krachtige, onvoorwaardelijke, eeuwige verbondsbeloften heeft 
beërfd. 
 

Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. Geef de verbondsbeloften van God aan Abraham (Abram) weer. 
 
a. Abraham zou een groot  __________________ worden. (p. 22 )  

b. Abraham zou een zegen zijn voor alle _______________ van de aarde. (p. 22 )  

c. Abraham en zijn nageslacht zou het land ________________ in bezit krijgen. (p. 23 )  

d. Uit Abraham zouden vele _____________________ komen. (p. 23 )  

e. Uit Abraham zou een menigte  _____________ komen. (p. 25)  

f. Uit Abraham zouden _______________ voortkomen. (p. 30)  

g. Abrahams nakomelingen zouden de poort van hun _______________ in bezit  
    hebben. (p. 30)  
 
2. Welk ander gebruikelijk Latijns woord vanuit de Latijnse Vulgaat Bijbel wordt 
ook als “volk” vertaald?  
 
____________________ (p. 26)  
 

Kruis het goede antwoord aan. 
 
3. God maakte met Abraham een voorwaardelijk verbond.   
 
□ Waar  
□ Niet waar  
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Vraag om te overdenken 
 
Stelt u zich eens voor dat u zou willen uitzoeken of u een fysieke nakomeling van 
Abraham bent die de aan Abraham gegeven verbondsbeloften zou beërven. Welke op 
de beloften gebaseerde aanwijzingen zou u verwachten te ontdekken om te 
bevestigen of u een van die nakomelingen bent? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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2 
Gods verbondsbeloften 

door Izak en Jakob beërfd 
 

Zoals we in het eerste hoofdstuk hebben geleerd deed God een aantal fantastische, 
onvoorwaardelijke en eeuwige beloften aan Abraham in de vorm van een verbond. 
Deze beloften zouden eveneens door zijn fysieke nakomelingen beërfd en vervuld 
worden. Dit hoofdstuk zal de gedeelten van de Schrift onderzoeken die openbaren 
dat het Abrahams zoon Izak en zijn kleinzoon Jakob waren die deze 
verbondsbeloften beërfden. Zoals u zult zien werd dit erfdeel door Gods soevereine15 
keuze geschonken. 
 

God belofte van een zoon 
 
Zoals u zich kunt herinneren uit het eerste hoofdstuk verzekerde God Abram (later 
Abraham genoemd) dat hij een natuurlijke zoon uit zijn “eigen lichaam” (Genesis 
15:4) zou voortbrengen. Deze zoon zou de “erfgenaam” van de verbondsbeloften zijn. 
 
Na verloop van tijd hadden Abram en zijn vrouw Saraï (later Sara genoemd) nog 
steeds geen kind van zichzelf. In haar verlangen naar de vervulling van de belofte 
dat Abram een zoon zou voortbrengen, besloot Saraï om haar slavin Hagar aan 
Abram te geven opdat hij uiteindelijk een zoon zou voortbrengen. 
 

Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu 
had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai 
tegen Abram: Zie toch, de HEERE heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik 
geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar 
nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. Hij kwam bij 
Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, 
was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. – Genesis 16:1-2, 4 
 

                                              
15 Soeverein betekent:… hoogste in macht, superieur boven alle anderen; leider, als in: onze 
soevereine prins. Onafhankelijk van, en niet beperkt door wie dan ook; bezittende, of gerechtigd 
tot oorspronkelijke autoriteit of jurisdictie; als in: een soevereine staat; een soevereine oordeel. –  
Webster’s Online Dictionary 
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De zoon die Hagar Abram schonk heette Ismaël. 
 

Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard 
had, de naam Ismaël. Abram was zesentachtig jaar oud, toen Hagar Ismaël bij 
Abram baarde. – Genesis 16:15-16 

 
Toen Abram dertien jaar later negenennegentig jaar oud was bevestigde de HEERE 
nogmaals Zijn verbond met hem en veranderde Hij zijn naam van Abram in 
Arbraham, want God zou hem “vader van een menigte volken maken”. 
 

U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, want Ik zal 
u vader van een menigte van volken maken. – Genesis 17:5 

 
Abraham betekent: “talrijk zijn; vader van een menigte” (Strong’s Hebrew Dictionary 
#85). Ook vertelde God aan Abraham dat zijn vrouw Saraï in Sara veranderd zou 
worden, want zij zou “tot volken worden…” (d.i. moeder van een menigte volken) 
 

Verder zei God tegen Abraham: U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai 
noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want Ik zal haar zegenen, en u ook 
uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal 
worden; er zullen koningen van volken uit haar voortkomen.  
– Genesis 17:15-16 

 
Dat Abrams naam in Abraham was veranderd en Saraï’s naam in Sara 
weerspiegelde en bevestigde dat de verbondsbelofte in en door een kind van henzelf 
zou worden vervuld. 
 

Gods keuze van Izak 
 
Omdat zowel Abraham als Sara kinderloos en de leeftijd om kinderen te krijgen ver 
voorbij waren (Genesis 18:11), veronderstelde Abraham dat Ismaël de erfgenaam van 
de verbondsbeloften moest zijn. God koos Ismaël echter niet als erfgenaam, maar de 
zoon die Abraham met Sara zou hebben. Zijn naam zou Izak zijn. 
 

Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn 
hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sara, die 
negentig jaar is, baren? En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw 
aangezicht mogen leven! God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een 
zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met 
hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem.  
– Genesis:17:17-19 

 
God zou het verbond met Izak maken en niet met Ismaël. 
 

Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar 
op deze vastgestelde tijd zal baren. – Genesis 17:19 
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Ondanks dat Ismaël uitermate talrijk zou worden (Genesis 17:20), zou hij niet de 
erfgenaam van Abraham zijn. God koos Izak. 
Een jaar later baarde Sara Izak. 
 

Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de 
vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die 
hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Izak.  
– Genesis 21:2-3 

 

 
 

De verbondsbeloften aan Izak bevestigd 
 
Toen Izak een man was geworden bevestigde God drie beloften die Hij aan Abraham 
gegeven had: 1) zijn nageslacht zou “deze landen” (in Kanaän) ontvangen, 2) zijn 
nageslacht zou zo talrijk worden “als de sterren aan de hemel”, en 3) in zijn 
nageslacht zouden “alle volken van de aarde gezegend worden” (Genesis 26:3-4). 
 
Verder ontving Izaks vrouw Rebekka twee profetische verbondsbeloften: haar 
nageslacht zou “duizenden van tienduizenden worden”, en de “poort van zijn 
vijanden in bezit krijgen” (Genesis 24:60). Dus aan Izak en Rebekka werden deze 
verbondsbeloften, die aan Abraham gegeven waren, opnieuw bevestigd. Zie het 
overzicht op de volgende pagina. 
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Gods beloften aan Abram (Abraham) 
 

 
Beërfd door Izak 

2)   Alle geslachten van   3) Abrams fysieke 
de aardbodem zouden in      nakomelingen zouden het 
hem gezegend worden.      land Kanaän bezitten. 
(Gen. 12:3)        (Gen. 13:14-15) 
 

 
4)  Abrams fysieek nakomelinge 7)  Abrahams fysieke 

zouden een talrijk volk worden   nakomelingen zouden de 
worden (Gen. 13::16; 15:1-5)      poort van hun vijand in 

            bezit hebben (Gen. 22:17) 

 
Gods keuze van Jakob 
 
Nadat Izak en Rebekka getrouwd waren konden zij net zoals Abraham en Sara geen 
eigen kinderen krijgen. Izak bad echter voor zijn vrouw en “de HEERE liet Zich door 
hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd” (Genesis 25:21). De rest 
van het verhaal is interessant en onthullend, in het bijzonder aangaande het woord 
“volken”. 
 
Rebekka was in verwachting van een tweeling, maar “de kinderen stootten in haar 
lichaam tegen elkaar” (Genesis 25:22). Toen zij de HEERE raadpleegde waarom dit 
zo was, legde de HEERE de aard van de strijd uit: 
 

De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee 
naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker 
zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. – Genesis 25:23 

 
Er werd geopenbaard dat het conflict tussen de tweeling duidde op “twee volken” en 
“twee naties” die vaneen gescheiden zouden worden. Hier zien wij opnieuw dat het 
woord met “volken” vertaald wordt. Zoals u wellicht nog weet uit het vorige 
hoofdstuk betekent een “volk” in Bijbelse en Nederlandse zin (definitie) een 
natie voortkomend uit gemeenschappelijke ouders. In deze context 
verwijzen de “twee volken” naar de kinderen die uit Izak en Rebekka 
geboren worden. Gedenk eveneens dat “volken” (Hebreeuws goyim) ook met het 
Latijnse woord “heidenen”  vertaald kan worden. Het is hetzelfde Hebreeuwse woord, 
echter de vertaler kiest welk woord hij voor goyim wil gebruiken – “volken” of 
“heidenen”. Dus Genesis 25:23 zou ook op de volgende manier vertaald kunnen 
worden: “Er zijn twee heidenen in uw schoot.” 
 
In het geval van de belofte aan Abraham, namelijk dat zijn nageslacht “een menigte 
volken” zou worden, zou het behoorlijk verwarrend zijn om het Hebreeuws woord 
met “heidenen” te vertalen, in plaats van met “volken”. Als de vertaling als volgt zou 
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zeggen: “Er zijn twee heidenen in uw schoot…” zou ook dit voor verwarring zorgen, 
want de meeste mensen is geleerd (ten minste in het westerse christendom) dat er 
slechts twee soorten volken op aarde leven – Joden en heidenen, en dat “heidenen” 
staat voor een ieder die geen “Jood” is. Maar zoals we al eerder hebben gezien is dat 
helemaal niet de definitie van “heidenen”. “Heidenen” is simpelweg het Latijnse 
woord voor “volken”. In de volgende hoofdstukken zullen wij hier dieper op in gaan. 
Voor nu is het belangrijk om te weten dat de tweeling in de schoot van Rebekka 
“twee volken” en “twee naties” vertegenwoordigen die vaneen gescheiden zouden 
worden.  
 
Het andere gedeelte binnen de profetische openbaring aan Rebekka was dat de een 
sterker zou zijn dan de ander en dat de oudste de jongste zou dienen. Met andere 
woorden, een van de tweeling zou over de ander heersen. 
 
Toen de barensweeën van Rebekka aanbraken baarde zij twee jongens. Eerst kwam 
Ezau (de oudste en de eerstgeborene) en daarna Jakob (de jongste). Volgens de 
traditie kwam het geboorterecht de oudste jongen toe. Het geboorterecht 
vertegenwoordigde het recht op de familie-erfenis en omdat Ezau als eerste geboren 
werd, behoorde het geboorterecht hem toe. In de context van Abraham en Izak 
bestond het geboorterecht uit de verbondsbeloften. Als eerstgeborene kwamen deze 
beloften Ezau toe. 
 
Volgens de profetische openbaring die Rebekka ontving zou Jakob, de jongere broer 
van Ezau, echter heerschappij over Ezau voeren. God verkoos in Zijn 
soevereiniteit Jakob om alle beloften van het geboorterecht te ontvangen. 
Het fascinerende verhaal van hoe dit allemaal plaats vond is zeer de moeite waard 
om zelf na te lezen (Genesis 25:24-34; 27:1-40).  
 
We komen nu aan bij de volgende fase van Abrahams verbondsfamilie: 
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De verbondsbeloften aan Jakob bevestigd 
 
Toen Jakob volwassen geworden was openbaarde God hem dat hij de 
verbondsbeloften van zijn vader Jakob en zijn opa Abraham zou beërven: 
 

En zie, de HEERE… zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en 
de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen [het land Kanaän], zal Ik u 
en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van 
de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden 
en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden. – Genesis 28:13-14 

 
En God verscheen opnieuw aan Jakob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen 
was, en Hij zegende hem. God zei toen tegen hem: Uw naam is Jakob, maar 
uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël zal uw 
naam zijn; en Hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem: Ik ben 
God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een 
menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw 
lichaam voortkomen. Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat 
zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven. – 
Genesis 35:9-12 (Zie eveneens Genesis 48:4 in de LXX of de Septuaginta waar 
Jakob deze belofte aan Jozef herhaald en de volgende zinsnede gebruikt: “tot 
een menigte van volken.”) 

 
Dus volgens Gods opnieuw bevestigde belofte zouden de fysieke nakomelingen van 
Jakob: 
 

� Talrijk zijn als het stof van de aarde; 
 

� Een zegen tot alle geslachten van de aarde zijn; 
 

� Een volk, ja een menigte van volken zijn; 
 

� Koningen voortbrengen; 
 

� Het land dat aan Abraham en Izak gegeven was bezitten. 
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Het volgende overzicht toont de verbondsbeloften die Jakob beërfde: 
 

Gods beloften aan Abram (Abraham) 
 
 

 
 

Izak 

 
 

Jakob 
 

1) Hij zou een    2) Alle geslachten van 
groot volk worden.          de aardbodem zouden in 
(Gen. 12:2)            hem gezegend worden. 

        (Gen. 12:3) 
 

3)   Abrams fysieke    4) Abrams fysieke nakomelingen 
      nakomelingen zouden het      zouden een talrijk volk worden 
      land Kanaän bezitten.     (Gen. 13::16; 15:1-5) 
      (Gen. 13:14-15) 

 
5) Abrahams fysieke  6) Abrahams fysieke nakomelingen 

nakomelingen zouden       zouden koningen voortbrengen 
vele volken worden      (Gen. 17:6) 
(Gen. 17:5-6) 

 
Conclusie 
 
De beloften die aan Abraham en aan zijn fysieke nakomelingen zijn gegeven werden 
door het verbond van God door zijn zoon Izak en zijn kleinzoon Jakob beërfd, zoals 
dit ook in Hebreeën 11:8-9 wordt uitgelegd: 
 
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te 
gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan 
zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in 
het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met 
Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. 
 
Met andere woorden, Izak en Jakob behoorden tot het lichaam van Abraham en zij 
werden “mede-erfgenamen”, niet alleen van het land dat aan Abraham beloofd was, 
maar indirect ook van alle beloften. En het erfdeel van Abraham aan Izak en Jakob 
geschiedde allemaal door Gods soevereine keuze. God koos Abraham en zijn fysieke 
nakomelingen Izak en Jakob, om de onvoorwaardelijke en eeuwige verbondsbeloften 
te ontvangen. 
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Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. God koos Izak in plaats van _____________________ als erfgenaam van de 
verbondsbeloften (p. 34) 
 
2. God koos ____________________ in plaats van Ezau als erfgenaam van de 
verbondsbeloften (p. 37) 
 

Kruis het goede antwoord aan. 
 
3. Izak en Jakob waren beiden de fysieke nakomelingen van Abraham.  
(pp. 37-38)  
  
□ Waar  
□ Niet waar 
 

Vraag om te overdenken 
 
Als God besloot om Izak boven Ismaël te kiezen en Jakob boven Ezau, nog voordat ze 
geboren waren en nog voordat zij enig goed of kwaad konden doen, houdt dit dan in 
dat God dus een God van aanzien is, en dus voorkeur heeft? Betekent dit dan dat 
God niet elk individu op gelijke wijze kiest of van iedereen evenveel houdt? Geef, 
vanaf wat u tot dit moment heeft geleerd, hier een eerlijk antwoord op. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 



  
 

41 
 
 

3 
Gods verbond met Israël 

 
Hoofdstuk een en twee toonden aan dat God Abraham riep en uitkoos om de 
onvoorwaardelijk en eeuwige verbondsbeloften te ontvangen. Deze werden op gelijke 
wijze door Abrahams fysieke nageslacht geërfd, namelijk door zijn zoon Izak (door 
Sara) en zijn kleinzoon Jakob. Het verbondsverhaal gaat nu in en door Jakobs twaalf 
zonen en hun fysieke nakomelingen verder, want God gaat ook hen roepen en een 
verbond met hen maken. Zij beërfden de naam Israël, want God veranderde Jakobs 
naam in Israël (Genesis 32:28).  
 

Gods trouw aan Abraham, Izak en Jakob 
 
Vanwege een grote hongersnood werden Jakob en elf van zijn zonen en hun families 
gedwongen om naar Egypte te verhuizen, waar God door Jozef, Jakobs zoon, voor 
hen zorgde. Jozef was door zijn broers verkocht en werd als slaaf naar Egypte 
meegenomen waar hij opklom tot regeerder onder Farao (Genesis 41-47). 
 

Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jakob naar Egypte 
waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi en Juda; 
Issaschar, Zebulon en Benjamin; Dan, Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die 
van Jakob afstamden, waren zeventig zielen; Jozef was echter al in Egypte. 
 – Exodus 1:1-5 

 
Na vele jaren werden de nakomelingen van Jakob/Israël talrijk (Exodus 1:7). 
Uiteindelijk werden zij onder Egyptische slavernij gebracht (Exodus 1:8-14).  
Maar God hoorde “hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, 
met Izak en met Jakob” (Exodus 2:24). Vervolgens openbaarde God Zelf aan Mozes 
Zijn intentie om de kinderen van Israël uit de hand van de Egyptenaren te redden 
(Exodus 3:8). Merk op hoe God Zichzelf vanaf het begin aan Mozes identificeert: 
 

“Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak 
en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd 
God aan te kijken. De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van 
Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege 
hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik 
neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te 
leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit 
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van melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de 
Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het 
geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de 
onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken.” Exodus 
3:6-9  

 
God “dacht aan” Israël vanwege het verbond dat Hij met hun voorvaderen Abraham, 
Izak en Jakob had gemaakt. Vervolgens openbaart Hij Zichzelf aan Mozes als de God 
van Abraham, Izak en Jakob. Toen Mozes aan God vroeg wat hij aan de kinderen 
van Israël moest vertellen als ze hem zouden vragen wie hem gezonden had, 
antwoordde God als volgt: 
 

Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw 
vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, 
heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn 
Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.  – Genesis 3:15 

 
Kunt u twee belangrijke implicaties vinden in bovenstaande passage? God zag het 
volk Israël: 
 
1. Als de fysieke nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob (Exodus 3:6, 15); en 
 
2. In verbondsrelatie met Abraham, Izak en Jakob (Exodus 2:24). 
 
Dit zijn de fundamentele redenen waarom God hun geschreeuw om hulp hoorde en 
Zich voornam om hen uit de slavernij in Egypte te brengen tot de aanhoudende 
vervulling van de verbondsbeloften die Hij met hun voorvaderen had gemaakt. Zij 
waren de fysieke nakomelingen en erfgenamen van de verbondsbeloften. Niemand 
anders dan Israël was Gods verbondsvolk. 
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Gods aangeboden verbond met Israël 
 
Na Gods bevrijding van de zonen van Israël uit Egypte door middel van een aantal 
verschrikkelijke plagen uit de hand van Mozes (Exodus 6-14), maakte Hij een 
verbond met Israël. Door Mozes sprak God tot Israël: 
 

Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: 
Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten 
verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en 
hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u 
nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, 
dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de 
aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en 
een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet 
spreken. – Exodus 19:3-6 

  
God bood een voorwaardelijke verbondsrelatie met Israël aan: “… als u nauwgezet 
Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken 
Mijn persoonlijk eigendom zijn…” (Exodus 19:5). 
 
Daarnaast was er nog een belangrijk kenmerk bij dit aangeboden voorwaardelijke 
verbond als zij God gehoorzaamden. Het was een exclusief verbond waarin  zij Gods 
exclusieve volk “uit alle volken” zouden zijn, “een koninkrijk van priesters” en “een 
heilig volk” (zie ook Deuteronomium 7:6). Het Hebreeuwse woord voor heilig is 
qadesh [kadosh] (Strong’s Hebrew Dictionary #6918), dat “gewijd” betekent. Het 
draagt het idee van gewijd zijn, oftewel “apart van het gewone of het algemene”.16 
Israël was apart gezet of gewijd als Zijn volk uit alle volken. Zij waren Gods 
bijzondere “eigendom”. Zij waren Zijn verbondsvolk. 
 

Gods voorwaarden binnen het verbond met Israël 
 
Gods aangeboden voorwaardelijke verbond werd door het volk aangenomen en zij 
stemden ermee in om de HEERE te gehoorzamen: “ Alles wat de HEERE gesproken 
heeft, zullen wij doen” (Exodus 19:8). Maar wat had God tot hen gesproken? Door 
Mozes heen openbaarde God aan de kinderen van Israël de voorwaarden van het 
verbond met als fundament de Tien Geboden (Exodus 20:1-17) met alle toepassingen 
en verordeningen17 die daarbij hoorden (Exodus 20:22-23:19). Als Israël de geboden 
en de wet van God had gehoorzaamd, dan had Hij hen als Zijn eigendom aanschouwd 
en hen in elk opzicht gezegend. 
 
In Exodus 24:1-8 werd dit verbond tussen God en Israël bekrachtigd en verzegeld. De 
voorwaarden van het verbond werden de kinderen van Israël nogmaals 
voorgehouden en zij bevestigden hun toezegging om de HEERE en Zijn wetten te 

                                              
16 Theological Wordbook of the Old Testament, Vol. II, pp. 787-788 
17 Verordeningen: een juridisch vonnis, in het bijzonder een straf of een formeel besluit, goddelijke 
wet – Strong’s Hebrew Dictionary #4941. Dus verordeningen ondersteunden de sub-wetten  met 
verscheidene toepassingen op de Tien Geboden. 
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gehoorzamen: “Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen” (vs. 
3). Het verbond werd bekrachtigd door het bloed van dieren, geofferd door Mozes die 
optrad als middelaar tussen God en Israël: 
 

Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen, en de helft van 
het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en 
las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE 
gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het 
bloed, sprenkelde het op het volk en zei: Zie, dit is het bloed van het 
verbond dat de HEERE met u gesloten heeft op grond van al die woorden.  
– Exodus 24:6-8 

 
Zoals u later in dit boek beter zult begrijpen en in het bijzonder in Boek Drie, was 
deze ceremonie een verbondshuwelijk tussen de God van Abraham, Izak en 
Jakob en hun fysieke nakomelingen – het volk Israël. God was de 
Echtgenoot (Man) en Israël Zijn echtgenote (vrouw). 
 

 
 

Waarom God Israël verkoos 
 
Waarom koos God Israël als Zijn eigendom ten opzichte van alle anderen? Waarom 
nam Hij notie van hun wrede slavernij in Egypte en verloste Hij hen uit de macht 
van Egypte? Waarom maakte Hij met Israël een verbond? De eerste reden is dat God 
van Abraham, Izak en Jakob “hield”: 
 

Omdat Hij uw vaderen liefhad en hun nageslacht na hen verkozen had, 
heeft Hij u Zelf met Zijn grote kracht uit Egypte geleid – Deuteronomium 4:37 

 
God “koos” Israël omdat Hij hun vaderen – Abraham, Izak en Jakob – liefhad. Op 
dit moment in onze studie van de Schrift, was er geen ander volk op de planeet 
waar God Zijn liefdevolle affectie aan liet blijken, behalve dan aan 
Abraham, Izak en Jakob. En vanwege deze reden was er geen ander volk 
dan Israël, hun fysieke nakomelingen, die God had verkozen als Zijn 
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persoonlijk eigendom. Laat Deuteronomium 10:15 deze implicatie van Gods 
exclusieve liefde voor Israëls “vaderen” benadrukken: 
 

Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE liefde opgevat om hen 
lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken 
verkozen, zoals het heden ten dage nog is. 

 
God koos Israël omdat Hij hun vaderen, Abraham, Izak en Jakob liefhad. God 
verkoos hen “uit al de volken”. 
 
De tweede reden waarom God Israël koos en hen liefhad was omdat God 
Abraham, Izak en Jakob Zijn “eed” had gegeven om de verbondsbeloften 
aan hun nakomelingen te bevestigen. Tot het volk Israël zei God het volgende: 
 

Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, 
heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een 
volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan 
al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, 
want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de 
HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in te 
acht te nemen, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u 
verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte.  
– Deuteronomium 7:6-8 

 
God hield van Israël, de fysieke nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob, en 
verkoos hen, vanwege zijn trouwe voornemen om “de eed die Hij hun vaderen 
gezworen had” in acht te nemen. Dit was “de eed” die de zeven onvoorwaardelijke 
verbondsbeloften, die u in hoofdstuk een en twee heeft ontdekt, bevestigde. 
 

Conclusie 
 
U zult misschien al geconcludeerd hebben dat zonder het fundament van de 
verbondsbeloften en Gods eed aan Abraham, Izak en Jakob, er geen bevrijding van 
Israël uit Egypte, geen verkiezing van dit volk en geen exclusief verbond met Israël 
had plaatsgevonden. 
 
De verbondsbeloften waren verzekerd van onvoorwaardelijke vervulling door Gods 
liefde voor en eed aan de vaderen van Israël, die ook de reden waren dat God een 
voorwaardelijk verbond met hun fysieke nakomelingen sloot. De 
onvoorwaardelijke garantie was aan Abraham, Izak en Jakob gegeven en 
werd voorwaardelijk in hun fysieke nakomelingen vervuld. Als Israël deze 
geboden en wetten van God gehoorzaamde, zouden de verbondsbeloften omwille van 
hun vaderen vervuld worden. 
 
Abraham, Izak en Jakob waren geroepen en gekozen om de verbondsbeloften te 
beërven. Het draaide dus alleen om hen. God had enkel hen lief.  
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God legde alleen aan hen een eed af. Op gelijke wijze werden de kinderen van Israël 
geroepen en gekozen om in een verbondsrelatie te verkeren, omdat Hij van hun 
vaderen hield en met deze vaderen door een eed een verbond met hen had gemaakt. 
Het draaide dus alleen om Israël.  
 
Nu we tot dit punt de exclusieve verbondsrelatie tussen God en Abraham, Izak en 
Jakob en hun fysieke nakomelingen hebben bevestigd, zijn we gereed om een van de 
meest belangrijke aspecten van de geschiedenis van Israël te ontdekken. Deze 
geschiedenis zal in de komende hoofdstukken uw verstand openen, inzake waarom 
God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus zond om een Nieuw Verbond te bekrachtigen. 
 

Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. Welke naam erfden de zonen van Jakob en hun familie, als gevolg van Jakobs  
naamsverandering? ________________ (p. 41) 
 
2. Hoe identificeerde God Zichzelf aan Mozes en Israël?  
 
De God van ________________, ____________ en ___________ (p. 41)  
 
3. Wat waren de twee redenen waarom God van plan was om Israël uit de 
Egyptische slavernij te leiden? (p. 42)  
 
Zij waren de  ___________________ nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob.  
 
Zij waren de mede-erfgenamen van de ______________________ beloften aan 
Abraham, Izak en Jakob.  
 
4. Wat betekent “heilig” in relatie tot Israël als een “heilig volk”? (Exodus 19:3-6) 
(p.43) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Wat waren twee redenen waarom God Israël exclusief verkoos als Zijn volk? 
 
Omdat God Abraham, Izak en Jakob ___________________ 
 
en Hij zwoor een _________________ om Zijn verbond met hen in acht te nemen (p. 
44-45) 
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Vraag om te overdenken 
 
De Bijbel zegt dat God is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 
13:8). Als God Abraham, Izak en Jakob liefhad en hun fysieke nakomelingen koos 
omdat Hij hun vaderen liefhad, bent u dan van mening dat God Abraham, Izak en 
Jakob nog steeds lief heeft en zodoende Israël nog steeds verkiest als Zijn eigendom, 
als Zijn volk uit alle volken? Als God niet kan liegen en in Zijn aard volmaakt trouw 
is, is het dan voor Hem mogelijk om Zijn eed niet na te komen en dus de 
verbondsbeloften aan Abraham, Izak en Jakob niet zal vervullen? Waarom wel of 
waarom niet? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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4 
Verenigd en verdeeld 

Israël 
 

We hebben het fundament van het verbond vanaf Abraham, Izak en Jakob tot aan 
hun fysieke nakomelingen, d.i. Israël, bevestigd. De onvoorwaardelijke 
verbondsbeloften waren namens een eed door God Zelf aan Abraham, zijn zoon Izak 
en kleinzoon Jakob en hun fysieke nakomelingen, bestaande uit de twaalf stammen, 
gegeven. Deze verbondsbeloften zouden voorwaardelijk door de natie Israël vervuld 
worden zolang zij de wetten van God, die Hij volgens het verbond door Mozes met 
hen had gemaakt, gehoorzaamden. 
 
Hoewel het belangrijk is om de verbonden die God met Abraham, Izak en Jakob en 
hun fysieke nakomelingen had gemaakt te begrijpen, kan de rest van het 
verbondverhaal van de Bijbel niet correct worden begrepen tenzij wij de geschiedenis 
van Israël kennen. De geschiedenis van Israël vanaf Mozes tot Jezus Christus 
is ABSOLUUT ESSENTIEEL om te begrijpen wat het Nieuwe Testament 
zegt en bedoeld met wat het zegt. Die geschiedenis is onze focus in dit hoofdstuk. 
 
Wij zijn van mening dat als u werkelijk ontdekt wat er in de geschiedenis van Israël 
gebeurde, u de rest van de Schrift zal gaan zien zoals u het nog nooit aanschouwd 
heeft. De kennis die u gaat vergaren zal van belang zijn wanneer wij de rest van de 
Bijbel in latere hoofdstukken gaan onthullen. 
 

De geschiedenis van de verenigde natie Israël in een notendop 
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Vanaf de tijd van Mozes tot aan de dood van Salomo, de zoon van David en koning 
van Israël, was het volk Israël een verenigde natie. Hoewel er heel die periode vele 
turbulente jaren waren was Israël wel een verenigde natie. Hier volgt een korte 
samenvatting van die tijdsperiode. 
 

� Israël gaat het beloofde land Kanaän binnen. Net voordat Mozes sterft stelde 
God Jozua aan om Israël te leiden bij het in bezit nemen van het land en de 
verdeling ervan als erfdeel voor de twaalf stammen (Deuteronomium 31:23; 
Jozua 1-21). 

 
� Nadat Jozua gestorven was werd Israël voor gedurende 324 jaren door 

richters bestuurd. Samuël was de laatste richter van Israël (Richteren 2:6 – 1 
Samuël 7). 

 
� Israël verwierp God als Koning en eiste een koning die over hen kon heersen 

zoals andere volken dit ook hadden (1 Samuël 8:4-9; 10:17-19). 
 

� Saul werd gekozen als eerste koning van Israël (1 Samuël 10:20-24) en 40 jaar 
bestuurde hij Israël (Handelingen 13:21). 

 
� God verwierp Saul als koning over Israël (1 Samuël 13:8-14; 1 Kronieken 

10:13-14) en koos David als volgende koning van Israël (1 Samuël 16:1-13). 
 

� Veertig jaar lang bestuurde koning David alle twaalf stammen – 7 jaar over 
Juda en 33 jaar over heel Israël18 (huis van Juda en huis van Israël – 2 
Samuël 5:4-5; 1 Koningen 2:10-11). 

 
� Davids zoon Salomo volgde David op als koning over heel Israël en Juda (1 

Koningen 1:29-35). 
 

� Salomo bouwde de tempel (1 Koningen 6) en bestuurde 40 jaar lang heel 
Israël en Juda (1 Koningen 11:42). 

 
� Salomo stierf en zijn zoon Rehabeam regeerde in zijn plaats als koning (1 

Koningen 11:43). 
 

Dit brengt ons aan het einde van de geschiedenis van de verenigde natie Israël van 
Jozua tot Salomo.  In de tijd van Salomo’s zoon Rehabeam, die in zijn vaders plaats 
als koning regeerde, gebeurde er iets in Israël dat van groot belang was. De 
verenigde natie werd een verdeelde natie. 
 

                                              
18 Er bestond een natuurlijk scheiding tussen de verenigde natie van Israël en Juda of het huis 
van Juda in het zuiden (bestaande uit de stammen van Juda en Benjamin) en het huis van Israël 
bestaande uit de overige tien stammen in het noorden. Zoals we zullen zien werd deze scheiding 
veel duidelijker en meer uitgesproken, maar voor nu geven we enkele verwijzingen wat betreft 
deze natuurlijke scheiding tussen de verenigde natie van Israël:  1 Samuël 11:8; 17:52; 18:16; 2 
Samuël 2:10; 11:11; 12:8; 19:40-43. De stam Levi, die het priesterschap was, was door heel Israël 
verstrooid (Numeri 18:20, Deuteronomium 14:27). 
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  Verenigd Israël onder koning Saul, David en Salomo (1097-977 v.Chr.) 
 

De verdeelde natie Israël 
 
Het verhaal van hoe de verenigde natie Israël een verdeelde natie werd begint bij de 
tien stammen van het noordelijke huis van Israël die Salomo’s zoon Rehabeam als 
koning wilde hebben. 
 

Rehabeam ging naar Sichem, want heel Israël was naar Sichem gekomen om 
hem koning te maken. – 1 Koningen 12:1  
 

Nu was er ook nog een andere man, genaamd Jerobeam, die tijdens de regering van 
Salomo vrijwillig in ballingschap in Egypte verbleef  en terugkeerde tot het huis van 
Israël om Rehabeam koning te maken.  
 

Het gebeurde nu, toen Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, terwijl hij 
nog in Egypte was – want hij was gevlucht voor koning Salomo en Jerobeam 
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woonde in Egypte – dat zij een bode stuurden en hem lieten roepen. Toen 
kwam Jerobeam, met heel de gemeente van Israël, en zij spraken tot 
Rehabeam. – 1 Koningen 12:2-3 

 
Jerobeam en Israël deden dit verzoek aan Rehabeam: 
 

Uw vader heeft ons juk hard gemaakt; maakt u het harde dienstwerk voor uw 
vader en zijn zware juk, dat hij ons heeft opgelegd nu lichter, dan zullen wij u 
dienen. – 1 Koningen 12:4 

 
Rehabeam vertelde Jerobeam en het volk Israël om over drie dagen terug te komen, 
zodat hij hun verzoek kon overdenken. Vervolgens ging hij te raad bij de oudsten die 
Salomo hadden gediend en ook bij jonge mannen van zijn eigen generatie: 
 

Hij zei tegen hen: Ga en kom over drie dagen bij mij terug. En het volk ging 
weg. Koning Rehabeam pleegde overleg met de oudsten die bij zijn vader 
Salomo in dienst waren geweest, toen die nog leefde, en zei: Wat raadt u aan 
om dit volk te antwoorden? Zij spraken tot hem: Als u heden een dienaar voor 
dit volk wilt zijn, en als u hen dient, hun antwoord geeft en goede woorden tot 
hen spreekt, dan zullen zij alle dagen uw dienaren zijn. Maar hij verwierp de 
raad van de oudsten die zij hem hadden gegeven, en pleegde overleg met de 
jonge mannen die met hem waren opgegroeid en bij hem in dienst waren. Hij 
zei tegen hen: Wat raadt u aan dat wij dit volk zullen antwoorden, dat tot mij 
sprak: Maak het juk dat uw vader ons opgelegd heeft, lichter? De jonge 
mannen, die met hem waren opgegroeid, spraken tot hem: Dit moet u zeggen 
tegen dat volk dat tot u heeft gesproken: Uw vader heeft ons juk zwaar 
gemaakt, maar maakt u het voor ons lichter. Dit moet u tot hen spreken: Mijn 
pink is dikker dan het middel van mijn vader. Welnu, mijn vader heeft een 
zwaar juk op u geladen, maar ik zal aan uw juk nog meer toevoegen. Mijn 
vader heeft u met gesels gehoorzaamheid bijgebracht, maar ík zal u met 
schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen. – 1 Koningen 12:5-11 

 
Rehabeam verwierp de wijsheid van de oudsten om vredig en “dienaar” van het volk 
te zijn en nam het advies van de mannen van zijn eigen generatie aan om het volk 
hard te regeren. Hij deelde Israël het volgende mede: 
 

Toen kwam Jerobeam met heel het volk bij Rehabeam, op de derde dag, zoals 
de koning had gesproken: Kom op de derde dag bij mij terug. En de koning gaf 
het volk een hard antwoord, want hij verwierp de raad van de oudsten die 
hem raad gegeven hadden. Hij sprak tot hen overeenkomstig de raad van de 
jonge mannen: Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ík zal aan uw 
juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met gesels gehoorzaamheid 
bijgebracht, maar ík zal u met schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen. Dus 
luisterde de koning niet naar het volk… – 1 Koningen 12:12-15a 
 

Hoe misleidt en dom Rehabeams beslissing om Jerobeam en het huis van Israël met 
hoon te antwoorden ook op ons overkomt, de Schrift zegt er het volgende over: 
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Deze ommekeer kwam namelijk van de HEERE, opdat Hij Zijn woord 
gestand zou doen dat de HEERE door de dienst van Ahia uit Silo tot 
Jerobeam, de zoon van Nebat, had gesproken. – 1 Koningen 12:15b 

 
Het verwerpen van het verzoek en de daaropvolgende gebeurtenis die eruit 
voortvloeide “kwam van de HEERE” want het was een vervulling van een profetie 
dat Jerobeam de tien stammen van Israël in het noorden zou leiden (het verhaal 
kunt u in 1 Koningen 11:28-37 vinden). 
 
Als gevolg van Rehabeams verwerping van het verzoek van Israël scheidde 
de verenigde natie in twee huizen – het huis van David of huis van Juda in het 
zuiden en het huis van Israël in het noorden. 
 

Toen heel Israël zag dat de koning niet naar hen geluisterd had, gaf het volk 
de koning ten antwoord: Wat voor deel hebben wij aan David? Wij hebben 
geen erfelijk bezit met de zoon van Isaï. Naar uw tenten, Israël! Zorg nu voor 
uw eigen huis, David! En Israël ging naar zijn tenten. – 1 Koningen 12:16 

 
Het huis van Israël scheidde van het huis van Juda. Rehabeam regeerde als koning 
over de twee stammen van Juda en Benjamin en over de andere Israëlieten die op 
dat moment in de steden van Juda woonden (1 Koningen 12:17, 21) en Jerobeam 
regeerde als koning over de tien noordelijke stammen (1 Koningen 12:20). Zij 
stonden respectievelijk  bekend als het huis van Juda en het huis van Israël (1 
Koningen 12:21). 
 
Het punt dat u moet onthouden is dat Israël tegen Juda in opstand kwam en zij voor 
vele jaren vijanden waren: 
 

Zo werden de Israëlieten afvallig van het huis van David [huis van Juda], tot 
op deze dag. – 1 Koningen 12:19 

 
Wat had geleken op een natuurlijk scheiding en rivaliteit binnen de verenigde natie 
was nu veranderd in een scheiding van haat jegens elkaar. Rehabeam wilde zelfs ten 
strijde trekken tegen het huis van Israël, maar God weerhield hem hiervan door hem 
een profeet te sturen. Hij luisterde naar de profeet en bedaarde (1 Koningen 12:21-
24). 
 
Vanaf die tijd waren de beide huizen verdeeld in twee aparte koninkrijken en waren 
zij vijanden (1 Koningen 15:16-17). Zie de kaart op de volgende pagina. 
 

Conclusie 
 
Het feit dat het verenigd koninkrijk of natie van Israël van Mozes tot Salomo 
verdeeld werd in twee koninkrijken (huis van Israël en huis van Juda) en zij 
vijanden waren is cruciale kennis om de rest van de Bijbel te begrijpen. Waarom? 
Denk terug aan de verbondsbeloften aan alle nakomelingen van Abraham, Izak en 
Jakob, in het bijzonder dat zij “een groot volk” zouden worden. Een groot volk kan 
niet verdeeld en vijandig jegens elkaar zijn. Maar God zou, vanwege zijn onfeilbare 
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belofte op Zijn heilige eed aan de voorvaderen, deze belofte vervullen en de verdeelde 
natie wederom verenigen. Hoe en wanneer? Dat antwoord komt in komend 
hoofdstuk aan bod (maar wacht nog even met doorbladeren, want er is nog meer 
geschiedenis om te ontdekken). 

 
   Verdeeld Israël – 977 v.Chr. (1 Koningen 12) 
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Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. Wie was de eerste koning die over de verenigde natie van Israël heerste? (p. 50) 
 
_________________________  
 
2. Wie was de tweede koning? _______________ (p. 50)  
 
3. Toen Salomo stierf, wie nam toen zijn plaats in? (p. 50)  
 
_______________________  
 
4. Waarom kwamen de tien stammen van het huis van Israël in opstand tegen 
Rehabeam en het huis van Juda? (p. 52-53) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________  

 
Vraag om te overdenken 
 
Als God de eed aan Abraham, Izak en Jakob moet vervullen en Hij heel Israël moet 
verenigen tot “een groot volk”, ondanks dat zij verdeeld en vijanden van elkaar 
waren, wat zegt dit dan over de doeleinden van God? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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5 
Opstand, ballingschap 
 en verstrooiing van  
Israël en Juda 

 
Het huis van Israël en het huis van Juda waren niet alleen vijanden van elkaar, 
maar beide huizen hadden de koers van hun vaderen, namelijk opstandigheid tegen 
God, overgenomen. Zij vergaten Hem, liepen achter andere goden aan, deden mee 
aan weerzinwekkende praktijken en schoven continu de geboden en de wet van God 
aan de kant. Kortweg gezegd, zij weigerden de stem van de HEERE hun God, die 
hun voorvaderen uit Egypte had geleid te zoeken en te gehoorzamen en zij schonden 
de voorwaarden van het verbond die zij hadden ontvangen en waar zij voor Gods 
aangezicht mee in hadden gestemd.  
 
Het gevolg was dat zowel Israël als Juda ook de beloofde vloeken ontvingen 
(Deuteronomium 28:15-68) wat leidde tot gevangenneming door vreemde volken en 
in het geval van het noordelijke huis van Israël zelf, leidde dit tot scheiding en 
verstrooiing. Dit hoofdstuk beschrijft niet alleen wat er gebeurde, maar ook waarom 
dit opnieuw ABSOLUUT ESSENTIËLE kennis om het plan van God en het doel 
van het Nieuwe Verbond te begrijpen. 
 
Oké, bent u er klaar voor? Laten wij met een profetisch woord van Mozes beginnen, 
waarin hij zegt wat er met Israël zou gebeuren wanneer zij het verbond (geboden en 
wetten) dat zij met God hadden gemaakt zouden schenden. Het is in het bijzonder 
deze eigenlijke profetie die bewaarheid zal worden en een enorme betekenis draagt 
binnen het begrip van het Nieuwe Testament. 
 

Zegeningen en vloeken 
 
Zoals we al veelvuldig hebben aangehaald was het verbond dat God met heel Israël 
door Mozes maakte een voorwaardelijk verbond. Als Israël de voorwaarden  binnen 
het verbond gehoorzaamden zouden zij Gods eigen volk uit alle volken blijven en in 
elk opzicht enorm gezegend worden. Deuteronomium schetst de zegeningen en 
begint met: 
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En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet 
gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend 
in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog 
boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u 
komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, 
gehoorzaam bent. – Deuteronomium 28:1-2  

 
We sporen u aan om hier even te stoppen en de tijd te nemen om alle zegeningen in 
vers 1-14 te lezen. Wij zouden deze zegeningen als volgt willen samenvatten: God zou 
Zijn volk overvloedig sterk en welvarend maken – wanneer zij de HEERE, hun God, 
gehoorzaam zouden zijn. Deze zegeningen waren afhankelijk van gehoorzaamheid. 
 
Aan de andere kant zegt Zijn voorwaardelijke verbond eveneens dat wanneer Israël 
de wetten van God niet zouden gehoorzamen, vloeken hen ten deel zouden zijn.  
 

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet 
gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden 
gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen 
komen en u zullen treffen. – Deuteronomium 28:15 

  
Vanaf vers 15 tot en met 68 wordt elk detail van elke vloek geschetst. Neem opnieuw 
even enkele minuten om al deze verzen zelf te lezen. Hoe zou u deze omschrijven? 
 

De vloek van de verstrooiing 
 
Van alle vloeken die hier opgetekend staan, wil ik er in het bijzonder een uit lichten. 
Namelijk de vloek in Deuteronomium 28:63-65: 
 
En het zal gebeuren, zoals de HEERE Zich over u verblijdde om u goed te doen en u 
talrijk te maken, dat de HEERE Zich zo over u zal verblijden om u om te brengen en 
weg te vagen. U zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het in 
bezit te nemen. De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene 
einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden 
dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder 
die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de 
HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven.  
 – Deuteronomium 28:63-65 
 
In vers 64 profeteerde God dat wanneer Israël de HEERE verliet en Zijn wetten 
ongehoorzaam was, Hij ze zou “verspreiden” of zou verstrooien “onder al de volken”. 
Het woord “verspreiden” of verstrooien is een woord om te onthouden, laten wij 
daarom beginnen met de Hebreeuwse en Griekse definitie. 
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Woordbetekenis: 
 
Wat betekent “verspreiden” of “verstrooien”? Verspreiden of verstrooien is 
vertaald vanuit het Hebreeuwse woord poots. – Strong’s Hebrew Dictionary 
#6327 (zoals gebruikt in Deut. 28:64-65) 
 
Definitie: in stukken slaan, letterlijk of figuurlijk (in het bijzonder 
verstrooien): – [verschillend vertaald] in stukken breken (smijten, 
schudden), (in het rond) gooien, verstrooien, mennen, terugtrekken, (in het 
rond) strooien, in het rond verspreiden. 
 
Definitie: pus [of poots] “verspreiden, verstrooien, verspreid zijn.” Vele 
verwijzingen worden naar Israël gemaakt als een volk of natie dat 
onder de volken is “verstrooid”, in het bijzonder bij het beeld van de 
verstrooide kudde schapen (Ez. 34:5-6; Zach. 13:7). Ezechiël beloofd 
eveneens het bijeenbrengen van deze verstrooide kudde: “… Ik zal u 
bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent…” (Ez. 11:17; 
20:34, 41). – W.E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and 
New Testament Words, Nashville, TN: Thomas Nelson, Inc., 1996, p. 217  
 
In de Septuaginta (LXX) is dit woord als diaspeiro (werkwoord) vertaald 
Strong’s Greek Dictionary #1289.  
 
Definitie: van #1223 (dia) en #4687 (speiro); inzaaien, d.w.z. (figuurlijk) 
verdelen in vreemde landen : - in het rond verspreiden. – Strong's Greek 
Dictionary  

 

Het zelfstandig naamwoord van diaspeiro is diaspora. – Strong’s Greek 
Dictionary #1290  
 
Definitie: van #1289 (diaspeiro); verstrooiing, de (bekeerde) 
Israelitische inwoner in Heidense landen: – (die in het rond) verspreid 
zijn. – Strong's Greek Dictionary (onze nadruk) 
 

 
Zowel bovenstaande Hebreeuwse als Griekse woorden verwijzen naar 
Israël als zijnde uit hun land genomen en verspreid of verstrooid onder 
andere volken. Laat u gedachten gaan over de volgende verzen waar deze vloek als 
waarschuwing aan Israël werd herhaald: 
 

Ik zal u dan onder de volken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard 
trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop. – 
Leviticus 26:33 
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De HEERE zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met 
slechts weinig mensen overblijven onder de volken naar wie de HEERE u 
voeren zal. – Deuteronomium 4:27 
 
Ik zal hen verspreiden onder de volken, die zij en hun vaderen niet 
gekend hebben. Ik zal het zwaard achter hen aan zenden, tot Ik aan hen een 
einde zal gemaakt hebben. – Jeremia 9:16 

 
Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de 
volken verspreid en hen in die landen verstrooi. – Ezechiël 12:15 

 
Het woord “volk” hebben we eerder in hoofdstuk een en twee al gezien. Weet dat het 
Hebreeuwse woord goyim (meervoud voor “volken”) eveneens als “heidenen” vertaald 
kan worden, deze vertaalkeus ligt in de handen van de vertaler. Israël zou “onder de 
volken” verspreid worden. In dit geval waren het non-Israëlische volken.19 
 
U zult de betekenis van deze profetische vloek in het Nieuwe Testament ontdekken, 
maar voor nu is het afdoende om dit in gedachte te houden. Laten we nu gaan 
ontdekken hoe deze vloek in de geschiedenis van Israël de kop opstak.  
 

De geschiedenis van het huis van Israël 
 
Net nadat het verenigde koninkrijk van Israël was verdeeld in twee strijdende 
partijen, namelijk het huis van Israël en het huis van Juda, werd Jerobeam rond 977 
v.Chr. koning van het noordelijke huis van Israël. Hij stelde het huis van Israël bloot 
aan andere goden en ontwierp een priesterschap die niet door God werd aangesteld: 
 

Daarom pleegde de koning overleg en maakte twee gouden kalveren. Hij 
zei tegen het volk: Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Zie 
uw goden, Israël, die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. En hij 
plaatste het ene in Bethel, en het andere zette hij in Dan. Dit werd aanleiding 
tot zonde, want het volk liep vóór het ene uit, tot aan Dan toe. Hij maakte ook 
een godshuis op de offerhoogten en hij stelde priesters aan uit alle 
geledingen van het volk, die niet tot de nakomelingen van Levi 
behoorden. – 1 Koningen 12:28-31 

  
God stuurde via de profeet Ahia een boodschap tot Jerobeam: 
 

Maar omdat u kwaad deed, meer dan allen die er vóór u geweest zijn, en u 
voor uzelf andere goden en gegoten beelden bent gaan maken, om Mij tot 
toorn te verwekken, en u Mij verworpen hebt. – 1 Koningen 14:9 

 
Vanaf de regering van Jerobeam aan hebben bijna alle andere koningen van het huis 
van Israël hun leven toegewijd aan de slechte wegen van Jerobeam en het volk deze 
weg ook gewezen. De laatste koning die het huis van Israël regeerde was Hosea. 

                                              
19 De betekenis van “volken” zal ten volle in Boek Vier “Gods verbondsschepping” worden 
besproken. 
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Tijdens zijn regering viel de koning van Assyrië het land in 745-718 v.Chr. in en 
bracht het volk van het huis van Israël in ballingschap naar Assyrië. 
 

In het twaalfde jaar van Achaz, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van 
Ela, koning over Israël in Samaria en hij regeerde negen jaar. Hij deed wat 
slecht was in de ogen van de HEERE, alleen niet zoals de koningen van Israël 
die er vóór hem geweest waren. Tegen hem trok Salmaneser op, de koning van 
Assyrië; Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting aan hem af… Vervolgens 
trok de koning van Assyrië het hele land door. Hij trok ook op naar Samaria 
en belegerde het drie jaar lang. In het negende jaar van Hosea nam de 
koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij 
liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de 
steden van Medië. – 2 Koningen 17:1-3, 5-6 

 
De kaart hieronder laat zien waar het huis van Israël door de koning van Assyrië 
heen gevoerd werd. 
 

 
      De ballingschap van het huis van Israël onder Assyrië 

 
Het huis van Israël werd uit hun land tot Assyrië verbannen. Opnieuw is de context 
helder waarom dit geschiedde: 
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Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de HEERE, 
hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao 
vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd, en 
hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de volken 
die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had; de 
koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. – 2 Koningen 17:7-8 

   
In het bijzonder, 
 

• Zij “dienden de stinkgoden” (17:12); 
 

• Zij verwierpen Gods “verordeningen en Zijn verbond, dat Hij met hun vaderen 
gesloten had” (17:15); en 
 

• Zij “verlieten de geboden van de HEERE hun God” (17:16). 
 
Dus na herhaaldelijke waarschuwingen van de profeten was “…de HEERE zeer 
toornig op Israël, zodat Hij hen wegdeed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan 
alleen de stam van Juda” (2 Koningen 17:18). Sanherib, de koning van Assyrië, 
keerde acht jaar later in 710 v.Chr. terug en nam alle versterkte steden in het land 
Juda in. Velen van de stammen Juda en Benjamin werden eveneens verbannen naar 
Assyrië. Jeruzalem werd echter niet ingenomen, maar door God gered (2 Koningen 
18). 
 
De HEERE wierp het gehele huis van Israël uit hun land en evenzo het grootste 
gedeelte van Juda en zij werden verbannen opdat de beloofde vloek voor hun 
ongehoorzaamheid in vervulling zou gaan: 
 

En het zal gebeuren, zoals de HEERE Zich over u verblijdde om u goed te 
doen en u talrijk te maken, dat de HEERE Zich zo over u zal verblijden om u 
om te brengen en weg te vagen. U zult weggerukt worden uit het land 
waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De HEERE zal u 
verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan 
het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch 
uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder die volken 
niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de 
HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel 
geven. – Deuteronomium 28:63-65  

 
Dit is exact wat met het huis van Israël, als met velen uit Juda gebeurde toen zij in 
ballingschap gingen en door Assyrië uit hun vaderland werden verbannen. Waarom? 
Zij verlieten de HEERE God van hun vaderen, schenden de wetten van God en deden 
goddeloze daden. Ook luisterden zij niet naar de waarschuwingen, maar bleven zij 
juist opstandig. Een belangrijk punt is dat zij “onder de volken” “verspreid” 
of verstrooid werden. Houdt dit in gedachte, want dit zullen we opnieuw 
tegenkomen.  
 
Een ander belangrijk punt om te onthouden is dat wanneer God door 
middel van Assyrië het huis van Israël uit hun land verbant en hen 
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verspreidt, God ook van hen scheidt. Bij de verbondsceremonie geleidt door 
Mozes traden God en geheel Israël in het huwelijk. God werd de echtgenoot en Israël 
werd Zijn vrouw. De profeet Jeremia geeft ons inzichten in de betekenis van wat God 
nu met het huis van Israël had gedaan.  
 

In de dagen van koning Josia zei de HEERE tegen mij: Hebt u gezien wat het 
afvallige Israël gedaan heeft? Zij ging elke hoge berg op en onder elke 
bladerrijke boom, en bedreef daar hoererij. Ik zei, nadat zij al deze dingen 
gedaan had: Keer terug naar Mij, maar zij keerde niet terug. Dat zag haar 
trouweloze zuster Juda. Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het 
afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar 
een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster, 
niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. – Jeremia 3:6-8 

 
De profeet Hosea drukt het als volgt uit: 
 

… want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, 
want Ik zal hen zeker wegvoeren. – Hosea 1:6 

 
De Griekse Septuaginta geeft Hosea 1:6 als volgt weer: 
 

Want Ik zal over het huis van Israël geen genade meer betonen; maar zal Zelf 
zekerlijk tegen het optrekken. – Hosea 1:6 

 
Verder verklaart God het volgende in Hosea: 
 

Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is Mijn vrouw niet en Ik ben 
haar Man niet. – Hosea 2:1 

 
God scheidde van het huis van Israël, maar wat houdt deze scheiding dan in? 
Het huis van Israël was niet langer Gods volk, niet langer Zijn kostbare bezit, niet 
langer een gedeelte van de verbondsrelatie. Op deze wijze werden zij vanuit Gods 
oogpunt gelijk aan de andere volken. Weet nogmaals dat “volken” eveneens als 
“heidenen” vertaald kan worden. Het huis van Israël werd gelijk aan de 
“heidenen”. 
 
Het zijn van een “heiden” of “volk” buiten de fysieke afstammelingen van Abraham, 
Izak en Jakob hield in dat je werd beschouwd als zijnde buiten een verbondsrelatie 
met God. Het noordelijke huis van Israël werd buitengesloten van de speciale 
huwelijksrelatie tussen God en Zijn verbondsvolk. Dat is wat er met het 
noordelijke huis van Israël gebeurde – zij waren niet langer meer Zijn 
verbondsvolk. Zij waren van Gods huwelijksverbond afgehakt of 
afgesneden en zonder de hoop op verzoening gescheiden. 
 Het overblijvende huis van Juda behield de verbondsrelatie met God, het huis van 
Israël echter niet meer. 
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De geschiedenis van het huis van Juda 
 
Hoewel ook het huis van Juda (voornamelijk bestaande uit de stammen Juda, 
Benjamin en een deel van de stam Levi) in opstand kwam tegen de God van hun 
voorvaderen, werden zij toch niet compleet verworpen en gescheiden van de 
verbondsrelatie zoals dit wel met het huis van Israël gebeurde. Hier volgt hun 
verhaal. 
 
Vanaf koning Rehobeam (977 v.Chr.) tot aan Zedekia (585 v.Chr.) waren al de 
koningen van Juda fysieke nakomelingen van David. Er waren enkele goede 
koningen die deden wat recht was in de ogen van de HEERE en enkelen die slecht 
deden. Maar voor het grootste gedeelte bleef het huis van Juda de wetten van God 
overtreden en liep zij andere goden achterna. 
 
Het gevolg was dat God hen in ballingschap uit hun land stuurde. Net zoals God 
Salamaneser, de koning van de Assyriërs,  gebruikte om het huis van Israël, en ook 
velen Judeeërs, gevangen te nemen en hen in ballingschap te leiden, zo gebruikte 
God koning Nebukadnezar van het Babylonische rijk om het overblijfsel van het huis 
van Juda 133 jaar later gevangen te nemen en hen naar Babylon te verbannen. 
 
De Babylonische ballingschap geschiedde in drie fasen. De eerste fase vond in 604 
v.Chr. plaats, in het derde jaar van Jojakim de koning van Juda. Nebukadenar 
belegerde Jeruzalem en nam “enigen van de Israëlieten naar Babylon, namelijk uit 
het koninklijk geslacht en uit de edelen, jongemannen zonder enig gebrek, knap 
van uiterlijk…” (Daniël 1:3-4). De tweede fase vond negen jaar later plaats, in 
595 v.Chr., toen Jojachin koning van Juda was. Hij regeerde pas drie maanden 
toen Nebukadnezar Jeruzalem belegerde en de koning dwong om 10.000 mensen 
in ballingschap naar Babylon te leiden (2 Koningen 24:8-16). De derde fase vond 
in 585 v.Chr. plaats, toen Nebukadnezar Jeruzalem innam en de stad met haar 
tempel verbrandde, dit alles vanwege de opstandigheid van Zedekia, de rest van 
de Judeeërs werden ook gevangen genomen en naar Babylon gebracht (zie de 
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map op de volgende pagina). Slechts een klein overblijfsel van de allerarmste 
werd in het land achtergelaten. In 2 Koningen 25:1-11 kunt u er alles over lezen. 
 
Nu volgt er een belangrijk feit om in gedachte te houden over de ballingschap van 
Juda in Babylon. In tegenstelling tot het noordelijke huis van Israël werd het 
huis van Juda slechts voor 70 jaar verbannen. Zij scheidde niet van God. De 
profeet Jeremia sprak “tot heel het volk van Juda en tot al de inwoners van 
Jeruzalem” (Jeremia 25:2) dat zij “de koning van Babel zeventig jaar zullen dienen” 
(Jeremia 25:11). 
 

 
        Babylonische ballingschap van het huis van Juda 604 – 585 v.Chr. 
 
Maar God beloofde dat het zou gebeuren als de zeventig jaar voorbij waren (Jeremia 
25:12), Hij Babylon zou verwoesten en dat een overblijfsel van het huis van 
Juda terug zou keren naar hun land. En zo werd het woord van God door 
Jeremia vervuld (2 Kronieken 36:20-21) en het de burgers van het huis van Juda 
toegestaan om naar hun land terug te keren. Dit geschiedde door het besluit van God 
aan Kores, de koning van Perzië, die God gebruikte om Babylon omver te werpen: 
 

In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de 
geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, 
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dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om 
door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo 
zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de 
HEERE, de God van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft 
opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. 
Wie er onder u ook maar tot al Zijn volk behoort – de HEERE, zijn 
God, zij met hem en laat hij optrekken. – 2 Kronieken 36:22-23  

 
In Ezra en Nehemia kunt u lezen over Juda’s terugkeer uit ballingschap. 
 
Dus terwijl een overblijfsel van het huis van Juda terugkeerde naar het land 
(volgens Ezra 2:64 keerde slechts 42.360 mensen terug), werd het huis van Israël 
volkomen van God afgesneden en keerden zij nooit terug. Juda was niet 
afgesneden of gescheiden van de verbondsrelatie met God, maar het huis 
van Israël wel. Dit onderscheid is ABSOLUUT ESSENTIEEL om de rest van het 
Nieuwe Testament te begrijpen. U zult alles zien samenkomen in de volgende 
hoofdstukken in dit boek. 
 
Conclusie 
 
Oké, laat ons de twee belangrijkste feiten van dit hoofdstuk samenvatten. Ten 
eerste werd het huis van Israël, samen met velen uit de versterkte steden 
van Juda, gevangen genomen en verbannen naar Assyrië als vervulling van 
de vloek in Deuteronomium 28:64-65 om hen “onder alle volken te 
verstrooien” (of verspreiden). Het gehele huis van Israël scheidde van God en 
werd daarom volkomen afgesneden van de “huwelijksverbondrelatie” met Hem. 
 
Ten tweede werd ook het overblijvende zuidelijke koninkrijk van het huis 
van Juda gevangen genomen en naar Babylon verbannen, echter voor 
slechts zeventig jaar. Toen zij hun straf hadden uitgediend, keerde zij terug naar 
hun land en bouwde zij Jeruzalem en de tempel weer op. Zij waren niet van God 
gescheiden en werden niet van de “huwelijksverbondrelatie” met Hem afgesneden. 
 
Volgens de profeet Daniël werden zoals het huis van Israël als het huis van Juda 
verstrooid en verspreid, vanwege de vloek in Deuteronomium 28, hetgeen te 
wijten is aan hun ongehoorzaamheid: 
 

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 [zij die in 710 v.Chr. door 
Assyrië gevangen werden genomen], bij de inwoners van Jeruzalem [zij 
die in 604-585 v.Chr. door de Babyloniërs gevangen werden genomen] en bij 
heel Israël [de val van Samaria in 718 v.Chr. toe heel Israël door Assyrië 
gevangen werd genomen], 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. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze 
koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen U gezondigd 
hebben. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige 
vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet 
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geluisterd naar de stem van de HEERE, onze God, om volgens Zijn wetten te 
wandelen, die Hij ons gegeven heeft door de hand van Zijn dienaren, de 
profeten. Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken 
door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de 
vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, 
de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd. – Daniël 9:7-11 

 
Eindigt het tragische en hopeloze verhaal dan hier? Zal het liefdesverhaal van het 
verbond, dat tussen God en Abraham, Izak en Jakob en hun fysieke nakomelingen 
begon, dan in deze volslagen wanhoop eindigden? De volgende hoofdstukken bezitten 
het antwoord. 
 

Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. Een van de vloeken die God beloofde uit te voeren over het volk Israël in 
Deuteronomium 28:64-65 was dat Hij ze “onder de volken” zou ________________ als 
zij in Hem zouden blijven in hun ongehoorzaamheid. (p. 58) 
 
2. Wie gebruikte God om het huis van Israël gevangen te nemen vanwege de 
ongehoorzaamheid van hen tot God? (p. 60) 
 
_____________________________  
 
3. God gaf door de profeet Jeremia het huis van Israël een _____________ brief (p. 63)  
 
4. Hoeveel jaar leefde het huis van Juda in ballingschap in Babylon? (p. 65) 
 
______________________________________________________________________________ 
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Vraag om te overdenken 
 
Als God een onvoorwaardelijk verbondsbeloften aan Abraham, Izak en Jakob had 
gegeven (zoals we in de hoofdstukken één en twee hebben gezien), hoe zal dit het 
uiteindelijk resultaat van het gescheiden huis van Israël dan beïnvloeden? 
Beargumenteer u antwoord. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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6 
Het Nieuwe Verbond 

 
Om te begrijpen wat de Bijbel zegt en bedoeld met wat het zegt ten opzichte van 
het Nieuwe Verbond in Jezus Christus, is de historische achtergrond die u zojuist 
in voorgaande hoofdstukken heeft geleerd wederom ABSOLUUT CRUCIAAL. 
Laten wij daarom een kort overzicht geven van de feiten die wij hebben 
aangehaald die fundamenteel zijn  voor datgene wat u in de komende 
hoofdstukken van dit boek zult gaan ontdekken. 
 

� God maakte door een eed onvoorwaardelijke verbondsbeloften aan 
Abraham, Izak en Jakob en hun fysieke nakomelingen. Wat van wezenlijk 
belang is, is dat God deze beloften zou gaan vervullen. Hierover bestaat 
geen twijfel! (Het is misschien slim om deze beloften nog eens door te 
lezen, zie pag. 31) 
 

� God en Israël stemden beiden in, met Mozes als middelaar, met een 
voorwaardelijk huwelijksverbond. Dit voorwaardelijke verbond was 
gebaseerd op gehoorzaamheid van het volk van Israël aan de wetten van 
God. 
 

� Tot aan de dood van koning Salomo was Israël een verenigd Koninkrijk. 
 

� Na de dood van Salomo werden de fysieke nakomelingen van Abraham, 
Izak en Jakob, genaamd Israël, een verdeelde natie (het huis van Israël en 
het huis van Juda) en werden zij vijanden van elkaar. 

 
� Beide huizen kwamen in opstand tegen de God van hun voorvaderen en 

verbraken het verbond dat God door Mozes met hen had gemaakt. De 
belangrijkste oorzaak was dat zij continu tegen God en elkaar zondigden 
door Gods wetten te schenden waardoor zij dus Gods beloofde vloeken ten 
deel kregen. 

 
� Een van die vloeken was dat Gods volk “onder de volken” verspreid of 

verstrooid zou worden. Het huis van Israël ging in gevangenschap en 
kwam als balling in Assyrië “onder de volken” terecht. Het belangrijkste 
gevolg was dat God van hen scheidde en God hen niet langer als Zijn volk  
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noch in een verbondsrelatie met Hem erkende. Zij werden van Gods 
verbondsvolk afgesneden. 
 

� Enkele jaren later werden eveneens alle versterkte steden van Juda 
ingenomen en werden zij als gevangenen naar Assyrië genomen. Slechts 
een overblijfsel van het huis van Juda bleef achter. 

 
� 133 jaar later ging ook de rest van het huis van Juda in gevangen– en 

ballingschap naar Babylon, maar een kleine gedeelte van hen keerde na 70 
jaar weer terug. God scheidde nooit van het huis van Juda. Alleen het huis 
van Juda vertegenwoordigde op dat moment nog het volk Israël tot het 
Nieuwe Verbond zijn intrede doet. 

 

 
 
We bevinden ons dus in een hopeloze situatie voor de overgrote meerderheid van de 
Israëlieten die van het noordelijke huis van Israël afstammen. Zij zijn van God 
afgesneden. Zou God voor altijd Zijn volk verlaten? Nee! Hoe zou Hij dit kunnen 
doen? God maakte onvoorwaardelijke en zekere verbondsbeloften met Abraham, Izak 
en Jakob en hun fysieke nakomelingen. Hoe kon God Zijn eed aan hen nu intrekken? 
Maar hoe kon deze situatie omtrent het gescheiden huis van Israël nu opgelost 
worden?   
 
Het antwoord wordt onthult door God trouw en plan om een Nieuw Verbond te 
stichten dat het Oude Verbond geheel zou vervangen. Datgene gaat u nu 
ontdekken. 
 

Beloofd herstel 
 
We beginnen met de belofte van Gods plan van een komend herstel van het huis van 
Israël en het huis van Juda door de woorden van de profeet Jeremia: 
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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. – 
Jeremia 31:31-32  

 
Binnen dit beloofde herstel bevinden zich in deze verzen vijf belangrijke feiten: 
 
1. Het was een Nieuw Verbond dat God met het huis van Israël en het huis van Juda 
zou gaan maken – oftewel met alle twaalf stammen. 
 
2. Het Nieuwe Verbond zou gemaakt worden met dezelfde fysieke nakomelingen van 
de “vaderen” die God “uit het land Egypte” had geleid. Deze fysieke nakomelingen 
zouden het huis van Israël en Juda omvatten. 
 
3. Dit Nieuwe Verbond zou in contrast staan met het “verbond” dat God “met hun 
vaderen” had gesloten. Dat “verbond” was het Oude Verbond door Mozes dat God 
met de voorvaderen van het huis van Israël en het huis van Juda had gesloten, maar 
zij hadden dat verbond “verbroken”. 
 
4. Het Oude Verbond met Mozes was een huwelijksverbond omdat God zei dat Hij met 
heel Israël “getrouwd was”. 
 
5. In het Nieuwe Verbond zou God hun “ongerechtigheden” en “zonden” vergeven. 
“Zonde is Gods wet overtreden” (1 Johannes 3:4, NBV). 
 
Het Nieuwe Verbond was een beloofd herstel van verzoening tussen God en het huis 
van Israël en het huis van Juda. Wat de fysieke nakomelingen van Abraham, Izak en 
Jakob niet konden doen, namelijk zichzelf voor God te rechtvaardigen noch zich weer 
tot God te verzoenen als Zijn volk, vanwege hun zonden en opstandigheid 
(overtreden van Gods wetten), daar zou het Nieuwe Verbond in voorzien. Wat een 
geweldige hoop moeten de twaalf stammen uit de profetie van Jeremia hebben geput, 
dat op een dag in de toekomst God een Nieuw Verbond met hen zou sluiten. 
 
Naast de beloofde voordelen van het Nieuwe Verbond zou God niet alleen hun 
zonden wegnemen, maar ook Zijn “wet in hun binnenste geven” en deze “op hun 
hart” schrijven (Jeremia 31:33). In plaats van de geschreven wet van God door Mozes 
op de stenen tafelen, zou God Zijn wet op hun harten schrijven. Wat een heerlijke 
belofte dat God heel het nageslacht van Israël voor hun daden nooit voor eeuwig zou 
willen of kunnen verwerpen (Jeremia 31:37). 
 

De vervulling van het Nieuwe Verbond 
 
Na 700 jaar nadat het noordelijke huis van Israël van God gescheiden en onder de 
volken verbannen en verstrooid was, en na 600 jaar nadat het zuidelijke huis van 
Juda gevangen genomen en naar Babylon verbannen was, zou de tijd van vervulling 
van Gods beloofde Nieuwe Verbond door Jezus Christus ingehuldigd worden.  
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Laten we het Nieuwe Verbondsverhaal beginnen met belangrijke fundamentele 
achtergrondinformatie omtrent wie Jezus was, wat Hij kwam doen en waarom Hij 
dit kwam doen. Voordat Hij geboren werd openbaarde Gabriël aan de maagd Maria 
het volgende wat betreft haar bevruchting door de Heilige Geest en de geboorte van 
een zoon. 
 

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in 
Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd 
was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de 
naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen 
was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend 
onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn 
woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de 
engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade 
gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en 
u zult Hem de naam Jezus geven. – Lukas 1:26-31 

 
Gabriël legt verder aan Maria de betekenis wie Jezus zou zijn en wat Hij zou gaan 
doen uit. 
 

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, 
de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over 
het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen. – Lukas 1:32-33 

 
Jezus zou “de Zoon van de Allerhoogste” genaamd worden en “voor eeuwig over het 
huis van Jakob regeren” als hun Koning en aan “Zijn Koninkrijk” zou geen “einde” 
komen (vs. 32-33). Het “huis van Jakob” betekent geheel Israël, want Jakobs naam 
werd in “Israël” veranderd en hij was de vader van de twaalf stammen. Jezus zou als 
Koning over heel Israël regeren, hetgeen de twaalf stammen van het huis van Israël 
en het huis van Juda omvat. 
 
Later toen zij van Jezus zwanger geworden was, sprak Maria door de Heilige Geest 
over waarom deze wonderlijke beweging van God geschiedde met betrekking tot de 
komst van Jezus: 
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Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn 
barmhartigheid te denken, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, 
tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. – Lukas 1:54-55  

 
Wie bood God nu eigenlijk hulp? Israël. Waarom? “Door te denken aan Zijn 
barmhartigheid, zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abrham en zijn 
nageslacht, tot in eeuwigheid”. Net zoals God Israël hielp en redde uit de Egyptische 
slavernij, door aan Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob te denken (Exodus 
2:24), zo herinnert Hij zich wederom Zijn onvoorwaardelijke verbondsbeloften aan 
Abraham, Izak en Jakob en hun nakomelingen in de context van de komende 
geboorte van Jezus en Zijn doel aangaande “Israël”. 
 
De profetie van Zacharias, de vader van Johannes de Doper, zegt hetzelfde over 
Jezus – dat God nu barmhartigheid bewijst 
 

... aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, de eed die Hij 
aan Abraham, onze vader, gezworen heeft… - Lukas 1:72-73  

 
God zond Zijn Zoon tot Israël vanwege het verbond en eed die aan Abraham gegeven 
was. De profetie van het doel en de missie van Jezus Christus was gebaseerd op het 
fundament van Gods onvoorwaardelijke verbondsrelatie met Abraham, hetgeen door 
een eed bevestigd was. 
 

Het Nieuwe Verbond en het bloed van Jezus 
 
Houdt dit fundament in gedachte, want we gaan nu verder van de geboorte van 
Jezus naar net voor het moment dat Jezus gekruisigd zou worden. We bevinden ons 
in de bovenkamer waar Jezus en Zijn discipelen het Pascha20 vierden. Dit Pascha 
zou in het bijzonder voor de discipelen en voor vele christelijke kerken in de komende 
eeuwen een bijzondere betekenis dragen. Het is over het algemeen bekend als “de 
maaltijd van de Heer” of “communie”.   
 
Net zoals Mozes het Oude Verbond bekrachtigde en verzegelde door het bloed van 
dieren te nemen en dit “op het volk” te sprenkelen, zeggende: “Zie, dit is het bloed 
van het verbond” (Exodus 24:8), zei Jezus op gelijke wijze: “het nieuwe verbond in 
Mijn bloed,” toen Hij sprak over het bekrachtigen van het Nieuwe Verbond door Zijn 
vergoten bloed: 
 

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: 
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten 
wordt. – Lukas 22:20 

 
Met wie maakte God dat eerste of Oude Verbond door Mozes? Israël – de fysieke 
nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob. En met wie maakte God het Nieuwe 

                                              
20 Het Pascha was voor het eerst door God ingesteld voor Israël om te houden als nagedachtenis 
aan Gods bescherming tegen de laatste plaag over Egypte – de dood van alle eerstgeboren 
jongens. God “passeerde” Israël, waardoor deze plaag hen niet trof. Voor een achtergrond over 
Pascha, zie Exodus 11-12:32. 
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Verbond door Jezus Christus? Het huis van Israël en het huis van Juda – de fysieke 
nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob (Hebreeën 8:8-12). Beide verbonden 
werden met hetzelfde volk gesloten! 
 

 
 

Het Nieuwe Verbond uitgelegd 
 
De reden dat het Nieuwe Verbond voor hetzelfde volk als van het Oude Verbond was, 
was omdat het Oude Verbond gefaald had. En het faalde omdat het volk van Israël 
(het huis van Israël en het huis van Juda) de voorwaarden van dat verbond 
schonden. Zij zondigde voortdurend tegen God en elkaar. Zij overtraden de wetten 
van God. Dit is exact wat Hebreeën 9:15 zegt. Maar laten we enkele verzen voor vers 
15 beginnen, zodat wij het contrast kunnen ontdekken tussen het bloedoffer van 
Jezus Christus en dat van de dieren in de wet van het Oude Verbond: 
 

Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige 
heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, 
die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is 
niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed 
voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een 
eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken 
en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot 
reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de 
eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten 
reinigen van dode werken om de levende God te dienen! – Hebreeën 9:11-14 

 
Het bloed van Jezus dat aan het kruis vergoten was, was veel krachtiger dan “het 
bloed van bokken en kalveren” als reiniging van het “geweten”. En waarom moest 
het geweten gereinigd worden? Israël was schuldig omdat zij Gods wetten hadden 
overtreden. Laten we nu naar Hebreeën 9:15 gaan kijken: 
 

En daarom is Hij [Jezus] de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, 
nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die 
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er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de 
eeuwige erfenis ontvangen. – Hebreeën 9:15 

  
Jezus vergoot als “de Middelaar” tussen God en Israël Zijn eigen bloed om het 
Nieuwe Verbond te bekrachtigen “tot verzoening van de overtredingen die er 
onder het eerste verbond waren gemaakt…” door het volk Israël. In het Oude 
Verbond was Mozes de middelaar tussen God en Israël en verzegelde hij het 
huwelijksverbond door het bloed van dieren te gebruiken. Nu is Jezus de Middelaar 
van het Nieuwe Verbond tussen God en Israël en Hij verzegelde het 
huwelijksverbond met Zijn eigen bloed. 
 

 
 
De HSV is een van de weinige Bijbelvertalingen die in bovenstaande tekst het woord 
verzoening gebruikt. Andere vertalingen zoals de NBV, NBG ’51, maar ook de KJV 
gebruiken het woord “verlossing”, hetgeen ook de juiste term is binnen deze tekst 
(red.).  Wat betekent “verlossing”? In de oorspronkelijke Griekse tekst is “verzoening” 
(ofwel verlossing) met het Griekse woord apolutrosis vertaald. Het betekent “na 
betaling van een losprijs vrijlaten; een vrijlating na een betaling van losgeld” 
(Strong’s Greek Dictionary #629). In het bijzonder betekende het “vrijlating uit 
gevangenschap”, gepaard met het idee van “vrijspraak of ontheffing”.21 
 
Met andere woorden, Jezus was het losgeld voor de betaling om het gevangen Israël, 
dat vanwege hun overtredingen onder het eerste verbond onder de volken was 
verstrooid, te bevrijden (Hebreeën 9:15). Die loslating kon geschieden door het bloed 
van Jezus Christus dat vergoten werd voor de vergeving van zonden om hen van hun 
zonden te bevrijden: 
 
 

… zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.  
– Hebreeën 9:22 

                                              
21 Frederick William Danker, Greek-English Lexicon of the New Testament, Chicago, IL: The 
University of Chicago Press, 1979, p. 117 
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Om het anders te zeggen, Jezus is “geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn 
offer” (Hebreeën 9:26) en “om de zonden van velen weg te dragen” (vs. 28), behorend 
tot Israël alleen, want de context openbaart dat alleen zij de wetten van God onder 
het “eerste verbond” overtraden. Als gevolg werden zij vrijgezet van hun schuld en 
hun geweten van hun zonden voor God. 
 

O kom, o kom Immanuël 
Verlos uw volk, uw Israël. 

 

Conclusie 
 
Het Nieuwe Verbond in en door Jezus Christus was voor twee belangrijke redenen 
nodig: 
 

� Om te voorzien in een beter offer door het vergoten bloed van Jezus waardoor 
de zonden, die het huis van Israël en het huis van Juda onder het Oude 
Verbond door Mozes begaan hadden, volledig vergeven konden worden, 
waardoor zij dus verlost werden van hun gevangenschap aan de zonde en zij 
tot de God van hun vaderen konden terugkeren, en 
 

� Zij konden de onvoorwaardelijke verbondsbeloften, die God met een eed aan 
hun vaderen, Abraham, Izak en Jakob en hun nageslacht Israël had gedaan, 
weer vervullen. 

 
Het Nieuwe Verbond was het volgende gedeelte van Gods uniforme, consistente plan 
en doel. 
 

� Alle verbonden die tot nu toe zijn ingezet – het Verbond met Abraham, het 
eerste of Oude Verbond door Mozes en het Nieuwe Verbond in en door Jezus 
Christus – zijn allen verbonden met en onderling afhankelijk van elkaar. 

 
� Alle verbonden die tot nu toe zijn ingezet, zijn uitsluitend voor een volk – 

namelijk Abraham, Izak en Jakob en hun fysieke nakomelingen Israël. 
 
Dergelijke conclusies zijn ontegenzeggelijk en grondig bewezen vanuit wat de Bijbel 
zegt. Maar hoe zit het nu met de rest van de mensheid? Hoe zit het met de 
“heidenen”? Zegt de Bijbel iets waarmee het verbond een ieder die buiten het fysieke 
Israël staat omsluit? Bestaat er ook een “geestelijk Israël” zoals zo velen menen? 
 
Dit zijn zeer belangrijke vragen die we in de volgende twee hoofdstukken zullen 
beantwoorden. Wij zijn van mening dat uw duidelijke antwoorden zult verkrijgen 
waardoor u de Bijbel voor eens en altijd anders zult lezen en begrijpen.  
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Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. Met wie maakte God een Nieuw Verbond? (p. 71)  
 
________________________________       en         __________________________________ 
 
2. Toen Jezus het Pascha met Zijn discipelen vierde, aan welk verbond refereerde  
Hij wat betreft Zijn “bloed”? (p. 73)  
 
Het ___________________ Verbond 
 
3. Wat betreft het eerste of Oude Verbond, waarom moest er een Nieuw Verbond 
komen? (p. 76)  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
4. Wiens zonden droeg Jezus “door Zijn eigen offer” aan het kruis? (p. 75)  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

78 
 
 

Vraag om te overdenken 
 
Wat heeft u over het Nieuwe Verbond geleerd wat u eerder nog niet wist en waarom 
is dat van belang met betrekking tot uw begrip van de Bijbel tot op dit moment? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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7 
Joden en heidenen  

in de Bijbel 
 

U staat op het punt om een ENORME sleutel te ontdekken, waarmee we de Bijbel 
kunnen ontsluiten wat betreft wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het 
zegt.  Die sleutel ontdekken we in de Bijbelse definitie en betekenis van de termen 
die over het algemeen met “Joden” en “heidenen” vertaald worden. 
 
Het wordt als feit aangenomen dat de “Joden” voor Israël staan en de 
“heidenen” voor iedereen die niet van Israël is, oftewel niet-Joden. Met 
andere woorden, Joden en heidenen omvaten een ieder die op deze planeet leeft. 
Maar is dit wel zo en wordt dit gestaafd door zorgvuldige Bijbelse analyses? Strookt 
deze aanname met alles wat we tot nu toe hebben ontdekt – dat de Bijbelse 
verbonden onderling van elkaar afhankelijk zijn en exclusief tot Abraham, Izak en 
Jakob en hun fysieke nakomelingen behoren? Hoe kunnen andere mensen nu 
begunstigden worden van deze verbonden? Behoorde er een soort uitbreiding bij het 
Nieuwe Verbond waarmee God de deur heeft opengezet voor andere “mensen” op 
deze planeet? Deze vragen zullen beantwoord worden met betrekking tot de definitie 
en betekenis van “Joden” en “heidenen”. 
 
Wij gaan ontdekken wat de Bijbel op deze vragen te zeggen heeft door wederom de 
twee basisprincipes van interpretatie te hanteren – namelijk 1) dat de Bijbel in de 
eigen context meer accuraat en beter begrepen kan worden en 2) daar waar mogelijk 
de Bijbel zichzelf interpreteert. Laten wij met de term “Joden” beginnen. 
 

Wat betekent “Jood”? 
 
Het meeste gebruikelijke woord in het Hebreeuws waar “Jood” mee vertaald is, is 
Yehudi (Strong’s Hebrew Dictionary #3064) afgeleid van Yehudah (#3063). In het 
Oude Testament duikt de term voor het eerst in 2 Koningen 16:6 op (waar 
het in de Statenvertaling met “Joden” vertaald is en in de Herziene Statenvertaling 
met “Judeeërs”). 
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In diezelfde tijd bracht Rezin, de koning van Syrië, Elath terug aan Syrië en 
verdreef hij de Judeeërs uit Elath; de Syriërs kwamen naar Elath en 
woonden daar tot op deze dag. – 2 Koningen 16:6 (HSV) 
 
Te dierzelfder tijd bracht Rezin, de koning van Syrië, Elath weder aan Syrië, 
en wierp de Joden uit Elath; en de Syriërs kwamen te Elath, en hebben daar 
gewoond tot op dezen dag. – 2 Koningen 16:6 (SV)  

 
De context van 2 Koningen 16:6 gaat over twee koningen (Rezin en Pekah) die het 
zuidelijke huis van Juda binnenvielen om oorlog tegen Achaz, de koning van Juda, te 
voeren. De HSV vertaald de Hebreeuwse term Yehudi correct, d.i. Judeeërs, want 
dat waren zij nu eenmaal. Yehudi betekende Judeeërs van het huis van Juda. 
Dit woord verwijst nergens in Bijbel naar het noordelijke huis van Israël. 
Verder verwijst Yehudi of Yehudah, over het algemeen als “Jood” of 
“Joden” vertaald, ook niet naar iemand binnen het Oude Testament, anders 
dan zij die to Juda behoren. Het volgende overzicht van Bijbels Hebreeuws somt 
het gebruik van de termen op. 
 

 

Woordbetekenis: 
 
Wat betekent “Jood”?  
 
Yehudah – Strong’s Hebrew Dictionary #3063 

  

Definitie uit The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, p. 397 
– afhankelijk van de context betekent Yehudah:  
 
1. Zoon van Jakob en Lea (genaamd Juda)  
2. Een stam voortgekomen uit Juda 
3. Natie van het zuidelijke koninkrijk onder de dynastie van David, als 
tegenhanger van het noordelijke koninkrijk van Efraïm of Israël  
4. Land of Juda 
 
De Griekse term is equivalent aan de Hebreeuwse betekenis: 
 
Ioudaious – Strong’s Greek Dictionary #2453.  

 
Definitie: van #2455 (Ioudas): Judeeër, behorend tot Jehudah.  
 

 
Indirect verwijzen de termen “Jood” of “Joden” in het Oude Testament nooit naar het 
noordelijke huis van Israël, alleen naar Juda, de stam Juda, het zuidelijke huis van 
Juda of het land van Juda. Verder worden Abraham, Izak en Jakob nooit als 
“Joden” bestempeld. 
 
Het is echter van belang om te benoemen dat toen God van het noordelijke 
huis van Israël scheidde en hen wegzond, slechts een overblijfsel van het 
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huis van Juda overbleef als Gods verbondsvolk. Van dat overblijfsel keerde 
slechts een kleine rest terug uit Babylon om Jeruzalem te herbouwen en zij 
vertegenwoordigden degenen wat nog van de natie Israël over was. Zo wordt 
bijvoorbeeld het overblijfsel van het huis van Juda (inclusief de stammen Juda, 
Benjamin en enkele Levieten), dat na de Babylonische ballingschap terug naar 
Jeruzalem keerde, vaak benoemd als: 
 

� Van Israël (Ezra 2:59; 4:3; Nehemia 11:20) 
� Kinderen Israëls (Statenvertaling, Ezra 6:16; Nehemia 1:6; 7:73; 8:14) 
� Volk Israël (Ezra 7:13; 9:1) 
� Heel Israël (Ezra 10:5) 
� Nageslacht van Israël (Nehemia 9:2) 

 
Vanaf toen vertegenwoordigde het huis van Juda de natie Israël. Dit is 
belangrijk om in gedachte te houden om te kunnen begrijpen aan wie de apostel 
Paulus in Romeinen 9 refereert. Maar dit zullen we in het volgende hoofdstuk aan 
bod laten komen. Dan zal het u duidelijker worden. 
 

Wat betekent “heiden”? 
 
Laten wij ons nu op de term “heiden” gaan focussen. Onthoudt dat “heiden” ook als 
“volk” vertaald kan worden. Beide refereren aan hetzelfde Hebreeuwse woordje goy 
(Strong’s Hebrew Dictionary #1471) (goyim – meervoud). Afhankelijk van de context 
kan dit woord het volgende betekenen: 
 

1. Fysieke nakomelingen van de zonen van Noach: 
 

Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun 
afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de 
vloed over de aarde hebben verspreid. – Genesis 10:32 
 
2. Fysieke nakomelingen van Abraham en Sara: 

 
Ik zal u tot een groot volk maken… –  Genesis 12:2 
 
Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een 
menigte volken. – Genesis 17:4 

 
Het Griekse woord voor “heiden” of “volk” is ethnos (Strong’s Greek Dictionary 
#1484). Ethnos is equivalent aan het Hebreeuwse word goy. Het wordt eveneens in 
de Septuaginta (LXX) gebruikt en bezit vele betekenissen, afhankelijk van de 
context. In Lukas 7:2-5 verwijst ethnos naar het Judese volk: 
 

En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, 
was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de 
oudsten van de Joden [#2453 - Ioudaious]  naar Hem toe en dezen vroegen 
Hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen 
waren, smeekten zij Hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat U dat 
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voor hem doet, want hij heeft ons volk [ethnos] lief en heeft zelf de synagoge 
voor ons gebouwd.  

 
“Oudsten van de Joden” betekent oudsten van de Judeeërs. In de passage op de 
vorige pagina identificeerde de oudsten van de Judeeërs zichzelf met “ons volk” of de 
Judese natie of zelfs als de natie Israël die in die tijd alleen door het huis van Juda 
werd vertegenwoordigd. Opnieuw, afhankelijk van de context, daar waar 
“heidenen” of “volken” wordt gebruikt, kan het naar verschillende volken verwijzen, 
zoals de “Joden” ofwel Judeeërs of het huis van Juda. 
 

Heidenen of volken en de onbesnedenen 
 
Er is nog een belangrijke betekenis van “heidenen” of “volken” om te benoemen 
voordat we het volgende hoofdstuk gaan behandelen. Het kan worden omschreven 
als de onbesnedenen. Laat ons dit uitleggen. 
 
Fysieke besnijdenis (het afsneden van de voorhuid van de penis) werd door God voor 
Abraham en zijn nakomelingen opgedragen. Het was een teken en zegel van Gods 
verbondrelatie met Abraham. Zoals God Zijn verbond met Abraham bevestigde dat 
hij “de vader van een menigte volken” zou zijn (Genesis 17:4), droeg God Abraham en 
zijn nakomelingen op dat zij het verbond zouden houden (vs. 9) door het teken van de 
besnijdenis: 
 

Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na u: 
al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van 
uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond 
tussen Mij en u. – Genesis 17:10-11 

  
Zo belangrijk was deze daad van besnijdenis voor al wie mannelijk was dat wanneer 
iemand “niet besneden was… dan werd hij van zijn volksgenoten afgesneden” 
(Genesis 17:14). In de geest van een Israëliet was de besnijdenis absoluut 
noodzakelijk om in een verbondsrelatie met God te staan. En de besnijdenis scheidde 
het verbondsvolk van andere volken die niet uit Abrahams familielijn stamden. Het 
was zo dat onbesnedenen niet als Gods verbondsvolk werden beschouwd. 
Dit gebruik en concept van besnijdenis werd ook het Nieuwe Testament in gedragen. 
In de eerste eeuw, waarin kerken werden gesticht en bevestigd, was er regelmatig 
onenigheid en discussie met die Judeeërs ofwel zij van het huis van Juda (vaak 
vertaald met “Joden”) en “heidenen” die zich hadden bekeerd tot Jezus Christus. De 
vraag was of een heidense christen besneden moest worden om in een Nieuwe 
Verbondsrelatie met God door Jezus Christus te komen. Voor de Judeeërs was het zo 
dat “onbesneden” betekende dat je een “heiden” was en om die reden buiten de 
verbondsrelatie met God stond. 
 
Dit wordt in Handelingen 11 geïllustreerd nadat Petrus door de Geest van God naar 
het huis van Cornelius, die als heiden beschouwd werd, werd geleid (Handelingen 
10:22-33). Degenen uit “Judea” en zij die “besneden” waren hadden kritiek op Petrus 
omdat hij binnengegaan was bij mannen die onbesneden waren en met hen at 
(Handelingen 11:3). De “onbesnedenen” werden als “heidenen” beschouwd (vs. 1). 
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Wat “de apostelen en de broeders in Judea” betreft stonden de “onbesnedenen” en “de 
heidenen” buiten het verbond en werden zij als onrein beschouwd. 
 
Zij uit het huis van Juda waren van mening dat de “heidenen” of “volken” niet Gods 
verbondsvolk waren, zelfs niet als zij “christen” geworden waren. Dit is belangrijke 
achtergrondinformatie, want als wij in het volgende hoofdstuk de betekenis van de 
term “heiden” in het Nieuwe Testament gaan ontdekken, zullen wij in staat zijn om 
correct te identificeren wie zij waren. Wederom zal dit in het volgende hoofdstuk ook 
duidelijker worden. 
 

Conclusie 
 
Een van de meest kritieke misvatting die vandaag de dag in vele kerken wordt 
geloofd en geleerd (bewust of onbewust) is de generalisatie dat de “Joden” voor alle 
twaalf stammen van Israël staan en de “heidenen” alle niet-Joden zijn, oftewel alle 
mensen op deze planeet. De Bijbel bepaalt in elk situatie waar deze termen worden 
gebruikt en wat hun betekenis en toepassing binnen de context is. 
 
In dit hoofdstuk hebben we geleerd dat 
 

� De term “Jood”, zowel in het Hebreeuws als Grieks, aan niemand anders 
refereert dan aan Judeeërs, het huis van Juda of Juda; 
 

� De term “Jood” nooit aan de noordelijke tien stammen van het huis van Israël, 
of aan Abraham, Izak en Jakob refereert; en 

 
� De betekenis van het woord “heiden”, vertaald vanuit de Hebreeuwse en 

Griekse woorden voor “volk”, uitsluitend op elk individuele tekst gebaseerd is. 
 
In het volgende hoofdstuk zullen we twee Bijbelpassages bestuderen waar de termen 
“Joden” en “heidenen” worden gebruikt. Daar zullen wij niet alleen de principes van 
interpretatie gebruiken, maar ook hoe ze begrepen moeten worden in het licht van 
wat we hebben geleerd wat betreft Israëls historische context. Blijf lezen, want nu 
wordt het echt spannend. 
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Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. Wat zijn vier mogelijke betekenissen van het Hebreeuwse woord Yehudah, 
hetgeen doorgaans met “Jood” vertaald wordt? (p. 80) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Het volk van het huis van Juda die vanuit de Babylonische ballingschap terug 
naar Judea en Jeruzalem keerde, stonden o.a. eveneens bekend als de zonen van  
 
_______________ of volk van ______________ of heel _______________ (p. 81) 
 
3. “Heiden(en)” of volk(en) kunnen een verwijzing zijn naar het fysieke nageslacht  
van de zonen van Noach of Abrahams familie of zelfs het ____________ volk in Lukas 
7:2-5 (p. 81) 
 
4. Onbesneden mensen (de “heidenen” of “volken”) werden als _______  Gods 
verbondsvolk beschouwd (p. 82) 
 

Vraag om te overdenken 
 
Wat heeft u geleerd over de verschillende betekenissen van “Jood” en “heiden” en 
welke betekenis heeft dit wanneer u verder gaat met het lezen en bestuderen van de 
Bijbel? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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8 
De betekenis van 

“heidenen” volgens de 
apostel Paulus 

 
Wat u zult gaan ontdekken in dit hoofdstuk is de juiste Bijbelse identificatie van de 
zogenaamde “heidenen” vanuit de context van het getuigenis van de apostel Paulus. 
In tegenstelling tot orthodoxe en populaire christelijke consensus, en zelfs tot wat u 
zal gelooft, betekent de term “heidenen” of “volken” binnen het Nieuwe Testament 
niet een ieder op deze planeet die geen “Jood” is (waar deze term veronderstelt een 
referentie te zijn aan de twaalf stammen van Israël). 
 
Als wij de twee belangrijke principes van interpretatie gebruiken, die wij eerder 
hebben uitgelegd, met hetgeen wij alreeds uit de historische context hebben ontdekt, 
dan zullen wij ontdekken wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt 
aangaande de identiteit van de “heidenen”. 
 

Overzicht van vloek en geschiedenis  
 
We beginnen onze studie met een overzicht van een van de vloeken die God 
aankondigde als gevolg van Israëls opstandigheid jegens God en het verwerpen van 
Zijn wetten: 
 

De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van 
de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden 
dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u 
onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats 
hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een 
treurende ziel geven. – Deuteronomium 28:64-65 

 
De HEERE zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met 
slechts weinig mensen overblijven onder de volken naar wie de HEERE u 
voeren zal. – Deuteronomium 4:27 
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Ik zal u dan onder de volken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard 
trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop. – 
Leviticus 26:33 

 
De vloek was dat God, wanneer Israël Hem ongehoorzaam zou zijn en de 
voorwaarden van het voorwaardelijke verbond door Mozes zouden schenden, zij 
“onder de volken” verstrooid of verspreid zouden worden.  
 
Laten wij nu de geschiedenis van het huis van Israël opsporen. In hoofdstuk 5 zagen 
we dat het noordelijke huis van Israël uiteindelijk weggeworpen en van God 
gescheiden werd en in ballingschap naar de Assyriërs werd gevoerd (718 v.Chr., 2 
Koningen 18:11). Het huis van Israël bestond op dat moment uit de tien noordelijke 
stammen. Daarnaast werden er 8 jaar later eveneens ook velen uit het huis van Juda 
gevangen genomen en naar Assyrië vervoerd, waarna slechts een klein overblijfsel 
van het zuidelijke huis van Juda in Jeruzalem achterbleef (2 Koningen 18:13). Het 
huis van Israël werd onder de volken verstrooid of verspreid. De beloofde 
vloek ging in vervulling. 
 

Wie bestempelde Paulus als heidenen? 
 
Laten we snel zeven eeuwen vooruit gaan, van het gevangenschap van het huis van 
Israël in 718 v.Chr. tot de eerste eeuw en de komst van Jezus Christus en het 
stichten van Zijn kerken door de apostelen heen. Het huis van Israël was inmiddels 
meer dan 700 jaar geleden gevangen genomen en verbannen onder andere volken, 
door middel van migratie naar andere landen22. De apostel Paulus was geroepen om 
het evangelie van Jezus “aan de heidenen” te verkondigen (Hand. 9:15). Wie waren 
zij? De brief van Paulus aan Rome (Romeinen) identificeert “de heidenen”. 
 
De brief van Paulus aan de kerk van Rome was aan twee groepen geadresseerd: de 
“Joden” en de “Grieken”23, ofwel “heidenen” (Romeinen 1-3). In Romeinen 9:22-26 
behandeld Paulus Gods genade aan zowel de “Joden” als zij “uit de heidenen” (vs. 
24). Vervolgens benadrukt Paulus zij die “uit de heidenen” zijn, waarbij hij ze 
identificeert door uit Hosea, de Oudtestamentische profeet, te citeren: 
 

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. – Romeinen 9:25-26 

 
Als wij de regels van interpretatie hierop loslaten – namelijk 1) dat de Bijbel in de 
eigen context meer accuraat en beter begrepen kan worden en 2) daar waar mogelijk 
de Bijbel zichzelf interpreteert – moeten we gaan kijken wat Hosea zegt over wie de 
“heidenen” zijn. Merk op dat Paulus in het bijzonder in Romeinen 9:25 in Hosea 2:23 
citeert en in Romeinen 9:26 Hosea 1:10. 

                                              
22 Boek Twee, “Identificatie van hedendaags Bijbels Israël: Het bewijs”, geeft de historische 
bewijzen wat betreft de migratie van het huis van Israël weer, nadat zij naar Assyrië 
gedeporteerd waren. 
23 De Grieken waren simpelweg Grieks-sprekende heidenen. Zie Strong’s Greek Dictionary #1672. 
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De teksten die hierboven vergelijkt worden hebben een gelijke taal, hoewel ze echter 
nog niet identiek zijn. Toch zijn ze nagenoeg hetzelfde om ze als één te beschouwen. 
Deze teksten lijken echter nog meer op elkaar wanneer Romeinen met de tekst in de 
Septuaginta (het Griekse Oude Testament) wordt vergeleken: 
 

 
 
De vraag is dan, wie waren volgens Hosea “Mijn volk”? Om dat te beantwoorden 
moeten we de context lezen, beginnende in Hosea 1. 
 
Ten eerste, aan wie schreef de profeet Hosea? Laten we Hosea 1:1 lezen. 
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Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de 
dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de 
dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. – Hosea 1:1 

 
Hosea schreef aan het huis van Juda en het huis van Israël, nog voor hun gevangen- 
en ballingschappen. 
 
We lezen verder in de verzen 2-3: 
 

Het begin van het spreken van de HEERE door Hosea. De HEERE zei tegen 
Hosea: Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de 
hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de HEERE 
af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en 
baarde hem een zoon. – Hosea 1:2-3 

 
De HEERE droeg Hosea op om een vrouw van hoererij24 te nemen als symbool van 
“het land” dat “zich in schandelijke hoererij” wendt (vs. 2). Zij heette Gomer en stelde 
het overspelige huis van Israël voor. Zij baarde Hosea een zoon, genaamd Jezreël. 
Die naam stond symbool voor wat God met het huis van Israël zou gaan doen: 
 

Toen zei de HEERE tegen hem: Geef hem de naam Jizreël, want nog even en 
Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden aan het huis van Jehu, en Ik 
zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal 
het gebeuren dat Ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jizreël.  
– Hosea 1:4-5 
 

Door Hosea heen zei de HEERE dat Hij “het koningschap van het huis van Israël zou 
wegdoen”, als straf voor “het huis van Jehu” vanwege “de bloedschulden van Jizreël”. 
Er volgt nu een kort achtergrondverhaal van deze gebeurtenis. 
 
Een van de meeste goddeloze koningen van Israël was Achab. Door de profeet Elisa 
heen profeteerde God dat een man genaamd Jehu heel het huis van Achab zou 
uitroeien en in zijn plaats zelf koning van het huis van Israël zou worden (2 
Koningen 9:1-8). En het oordeel kwam over Achab en heel zijn huis toen Jehu hen 
allen uitroeide (2 Koningen 10:1-10). Maar de wraak van Jehu ging verder dan God 
voor ogen had en hij doodde ook anderen die niet van het huis van Achab waren, 
“zijn aanzienlijken, zijn vertrouwelingen en zijn priesters…” (2 Koningen 10:11). Dit 
was wederom een daad van goddeloosheid die bij de rest van de zonden en opstandig- 
en ongehoorzaamheid van het huis van Israël werd opgeteld. Het gevolg was dat God 
het koninkrijk van het huis van Israël zou wegdoen (Hosea 1:4). 
 
Hosea vervolgt zijn profetie over een ander kind dat zijn vrouw hem zou schenken: 

                                              
24 Hoererij: Het is redelijk om aan te nemen dat God Zijn profeet niet opdroeg om een hoer te 
trouwen. “Hoererij” betekent een ontrouwe vrouw, die de relatie van het huis van Israël met God 
uitbeeldde. Hosea huwde een vrouw uit het huis van Israël, het huis dat God als een hoer 
beschouwde. Een “vrouw van hoererij” was simpelweg een voorstelling van het ontrouwe huis van 
Israël. 
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Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij tegen 
hem: Geef haar de naam Lo-Ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet 
meer ontfermen over het huis van Israël, want Ik zal hen zeker 
wegvoeren. – Hosea 1:6  

 
Zijn vrouw baarde hem een dochter met de naam Lo-Ruchama om te kennen te 
geven dat de HEERE Zich “voortaan niet meer zou ontfermen over het huis van 
Israël” en dat Hij “hen zeker zou wegvoeren”. Dit was de tweede symbolische getuige 
van Gods verwerping van het huis van Israël. 
 
In contrast zou de HEERE het huis van Israël anders behandelen: 
 

Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen 
verlossen door de HEERE, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door 
boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. – Hosea 1:7 

 
Ook het huis van Juda zou gevangen worden genomen en in ballingschap naar 
Babylon gaan, maar zij zou niet volledig verlaten worden. Een overblijfsel zou terug 
keren naar het land Judea. Het huis van Israël zou echter niet meer terugkeren.  
 
Opnieuw kreeg Hosea een zoon genaamd “Lo-Ammi. In deze naam schuilde een 
andere boodschap over het huis van Israël – “want u bent niet Mijn volk en Ik zal er 
voor u niet zijn”. 
 

En Hij zei: Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en 
Ík zal er voor u niet zijn. – Hosea 1:9 

 
God verwierp het huis van Israël als “niet Mijn volk”. Maar dat is niet het einde van 
het verhaal, zoals we in het volgende vers kunnen lezen: 
 

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. – Hosea 1:10  

 
De “Israëlieten” (het huis van Israël) zouden zo groot worden dat zij niet geteld zou 
kunnen worden en toch niet Gods volk zijn. De profetie door Hosea was echter 
dat zij in de toekomst “zonen van de levende God” genaamd zouden 
worden.  
 
Onthoudt dat de apostel Paulus in Romeinen 9:25 eveneens Hosea 2:22 citeert: 
 

En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-
Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal 
zeggen: Mijn God! – Hosea 2:22 

 
Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en 
de Niet-geliefde: Geliefde. – Romeinen 9:25 
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In Hosea 2:22 verklaarde God dat Hij Zich over het huis van Israël niet meer zou 
ontfermen, maar dat Hij in de toekomst “ontferming” zou tonen. Opnieuw verklaarde 
de HEERE dat ondanks zij niet Zijn volk waren, zij in de toekomst “u bent Mijn volk” 
genoemd zouden worden. 
 
Met andere woorden, het verlaten, gescheiden en verbannen huis van Israël 
(niet Gods volk) zou wederom als Gods volk worden hersteld. 
 
Laten we nu de context van Hosea meenemen naar Paulus’ verwijzing naar Hosea 
wat betreft zij “uit de heidenen” (Romeinen 9:24). Paulus identificeerde degenen 
“uit de heidenen” met “Mijn volk” (9:25) en “kinderen van de levende God”. 
Het “Mijn volk” en “kinderen van de levende God” in Hosea werden 
geïdentificeerd als het huis van Israël. Zij zijn een en hetzelfde volk als “uit de 
heidenen”. Net zoals Hosea naar het huis van Israël verwijs, zo ook deed Paulus dit. 
  
Weet u nog wat de vloek was? God zou Zijn volk uit hun land wegnemen en hen 
“onder de volken (heidenen)” verstrooien of verspreiden.  En hij deed het huis van 
Israël weg en zij werden “onder de volken” verstrooid of verspreid. Zij werden niet 
Gods volk en werden van Zijn aangezicht weggeworpen, gescheiden en beschouwd als 
buitenstanders van de verbonden. Zij werden als de “heidenen” of volken en 
werden ook zo beschouwd. Het huis van Israël werd beschouwd als 
heidenen – als onbesnedenen.  
 
Maar God zou Zich opnieuw over het huis van Israël ontfermen en hen herstellen tot 
Zijn volk – als kinderen van de levende God! Meer nog, God zou het huis van Israël 
en het huis van Juda samen herstellen: 
 

Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de 
Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land 
oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn. – Hosea 1:11 

 
Er zijn twee groepen die Paulus in Romeinen 9 behandeld: “Joden” en 
“heidenen” ofwel respectievelijk het huis van Juda en het huis van Israël. 
 

Conclusie 
 
Nu zien we dat de “heidenen”, en in het bijzonder zij “uit de heidenen”, de verloren 
schapen van het huis van Israël zijn en dat de “Joden” het huis van Juda, in de 
dagen van Paulus de vertegenwoordigers van de natie Israël, zijn. De apostel Paulus 
laat in Romeinen 9:22-26 heel duidelijk zien, door zijn citaten van de profeet Hosea, 
dat de “heidenen” weldegelijk het afgesneden, gescheiden en verbannen noordelijke 
huis van Israël zijn. Eveneens bevestigde hij door Gods openbaring door Hosea dat 
het huis van Israël herstelt en verzoend tot God, haar Echtgenoot, zou worden en tot 
hun broeders van het huis van Juda. 
 
Zie hieronder een vergelijkend samenvattende diagram tussen wat Paulus en wat 
Hosea voor ons opschreven om ons deze waarheden te openbaren. 
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Vergelijkingsoverzicht tussen Paulus en Hosea 
 

 
 
Is Romeinen 9:22-26 het enige getuigenis dat de zogenaamde “heidenen” het huis 
van Israël zijn? Nee. In het volgende hoofdstuk zult u een andere getuigenis van de 
apostel Petrus ontdekken, die ook de heidenen als het huis van Israël identificeert.  
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Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. Wanneer werd het huis van Israël in ballingschap naar het Assyrische rijk 
gedeporteerd? (p. 86)____________________________  
 
2. Wie zou, volgens Hosea 1:6-8, “ontferming” ontvangen en wie zou geen 
“ontferming” ontvangen? (p. 89) 
 
Wel ontferming: _______________________________________  
 
Geen ontferming: _______________________________________  
 
3. Wie werden volgens de apostel Paulus en zijn citaat uit de profeet Hosea 
geïdentificeerd als “uit de heidenen” (Romeinen 9:24)? (p. 90) 
 
________________________________________  
 
4. Wie zouden volgens Hosea 1:11 bijeengebracht (verzoend) worden? (p. 90) 
 
_____________________________________ en  _____________________________________ 
 

Vraag om te overdenken 
 
Waarom is het van belang om het verbond dat God met Abraham, Izak en Jakob 
maakte te begrijpen, met betrekking tot Gods plan en doel om het huis van Israël en 
het huis van Juda tot Hemzelf en tot elkaar te herstellen? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 



  
 

93 
 
 

9 
De betekenis van 

“heidenen” volgens de 
apostel Petrus 

 
In het vorige hoofdstuk ontdekten we dat het volk dat “onder de heidenen” 
verstrooid of verspreid was (zij uit de heidenen, red.), volgens de apostel Paulus het 
huis van Israël was. Nu gaan we kijken wat de apostel Petrus schrijft over de 
identiteit van de ontvangers van zijn brief aan hen “onder de volken” om te zien of 
dit overeenstemt met wat Paulus schrijft. 
 
De Bijbel zegt in Deuteronomium 19:15: “Op de verklaring van twee getuigen of op 
de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast.” Dit is een Bijbels principe dat 
voor alles in dit leven geldt. Wat betreft ons vraagstuk omtrent wie de “heidenen” 
zijn, voegen wij een tweede getuige aan de apostel Paulus toe. We beginnen in 1 
Petrus.  
 

De context van 1 Petrus 
 
Voordat we de tekst gaan behandelen van wat Petrus over de heidenen zegt, gaan we 
eerst kijken aan wie Petrus in 1 Petrus schrijft. 
 

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de 
verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië. – 1 Petrus 1:1 

 
Merk op dat Petrus schrijft aan zij die verstrooid waren. Dit woord hebben we eerder 
gezien. Het komt van het Griekse woord diaspora. Laten we de betekenis van dit 
woord opnieuw behandelen. 
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Woordbetekenis: 
 
Wat betekent “verspreiden” of “verstrooien”?  
 
Definitie: van #1289 (diaspeiro); verstrooiing, de (bekeerde) 
Israëlitische inwoners in Heidense landen: – (die in het rond) 
verspreid zijn. – Strong's Greek Dictionary 
 
Het zelfstandig naamwoord van diaspeiro is diaspora. – Strong’s Greek 
Dictionary #1290  
 
Diaspeiro wordt binnen de Septuaginta (LXX) in Deuteronomium 28:64 
gebruikt, hetgeen vertaald wordt als “verspreiden”. Het Hebreeuwse woord 
hiervoor is puts. 
 
Definitie: pus [of poots] “verspreiden, verstrooien, verspreid zijn.” Vele 
verwijzingen worden naar Israël gemaakt als een volk of natie 
dat onder de volken is “verstrooid”, in het bijzonder bij het beeld 
van de verstrooide kudde schapen (Ez. 34:5-6; Zach. 13:7). Ezechiël 
beloofd eveneens het bijeenbrengen van deze verstrooide kudde: “… Ik 
zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent…” (Ez. 
11:17; 20:34, 41). – W.E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of 
Old and New Testament Words, Nashville, TN: Thomas Nelson, Inc., 1996, 
p. 217 
 

 
Door zowel het Oude als het Nieuwe Testament heen refereert diasporia 
consistent in het bijzonder naar het volk Israël die onder de 
“heidenlanden” waren verspreid of verstrooid.  
 
Natuurlijk is de betekenis van dit woord consistent met de beloofde vloek dat God 
Israël “onder de volken” zou verspreiden of verstrooien. Dit heeft Hij dus ook met het 
huis van Israël gedaan, zoals we vanuit Bijbels en historisch bewijs al hebben gezien. 
 
Het punt is dat Petrus in 1 Petrus aan degenen in de diaspora schreef, ofwel het huis 
van Israël “in de heidenlanden”. 
 
Verder omvat Petrus in 1 Petrus 1:1 ook de mensen in “Galatië. Paulus identificeert 
eveneens de kerken in Galatië als Israëlieten25: 
 

� Zij waren onder “de vloek van de wet” (Galaten 3:13) en alleen aan Israël was 
de wet van God gegeven (Deuteronomium 4:5-8; Psalm 147:19-20). 

                                              
25 Boek Drie, Het fundament en vervulling van het Oude en Nieuwe Testament, behandeld de 
brief van Paulus aan de Galaten uitvoeriger.  
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� Zij werden als “kinderen van de belofte” beschouwd (Galaten 4:28), hetgeen 
hen linkt aan de fysieke nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob (Galaten 
4:21-28) aan wie God Zijn belofte deed dat het gezalfde “nageslacht” (Galaten 
3:16) uit Abrahams lichaam zou voortkomen, d.i. Izak. 
 

� Zij werden “het Israël van God” genoemd (Galaten 6:16). 
 
Petrus schreef aan het huis van Israël in de verstrooiing dat zowel in Galatië als in 
andere plaatsen woonden. 
 
Toevoegend aan bovenstaande feiten noemde Petrus de ontvangers van zijn brief: 
 

…een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een 
volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte… – 1 Petrus 2:9  

 
Hier citeert Petrus uit de concepten en woorden en uitdrukking van het Oude 
Testament die in het bijzonder Israël, de fysieke nakomelingen van Abraham, Izak 
en Jakob identificeren. Hier volgen enkele voorbeelden: 
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Conclusie 
 
De apostel Petrus vergezelt de apostel Paulus als een tweede getuige wat betreft het 
feit dat de “heidenen” het noordelijke huis van Israël zijn, die verworpen, gescheiden 
en “onder de volken” verstrooid waren. Laten we de eenheid en de consistentie van 
wat Petrus en Paulus over de identiteit van de zogenaamde “heidenen” schrijven 
vergelijken.   
 

Petrus      Paulus 
 
Geadresseerd aan de “verstrooiden”   Geadresseerd aan “hen onder de  
(ofwel Israëlieten in de diaspora)   heidenen”, die als heidenen 
in de heidenlanden.     beschouwd werden. 
 
Citeert Hosea om aan te tonen dat  Citeert Hosea om aan te tonen dat 
de “verstrooiden” die “onder de   “zij onder de heidenen” of “heidenen”, 
heidenen” waren, het huis van   het huis van Israël waren 
Israël waren. 
 
De context van zowel Petrus als Paulus, samen met Hosea, getuigt dat zij allen over 
hetzelfde volk schreven – het huis van Israël. De ware identiteit van zij “onder de 
heidenen” is het huis van Israël in de verstrooiing onder de volken. 
 

Wat heeft u geleerd? Test uzelf. 
 
1. Het woord “verstrooiing” zoals Petrus dit in 1 Petrus 1:1 gebruikt wordt volgens de 
Strong’s Greek Dictionary gedefinieerd als: (p. 94)  
 
“verspreide  ___________________  inwoners in Heidense landen” 
 
2. Geef drie redenen waarom de Galaten aan wie Petrus schreef Israëlieten waren: 
(p. 94-95) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Wie waren volgens Petrus en Hosea diegenen die geïdentificeerd werden met niet 
Gods volk en nu met Gods volk? (p. 95) 
 
_________________________________________________________  
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Vraag om te overdenken 
 
Wat betreft het vaststellen van de identiteit van hen in de “verstrooiing” (1 Petrus 
1:1), op welke manieren werden de twee basisprincipes van interpretatie toegepast? 
Met andere woorden, hoe werd de context gebruikt en hoe werden andere 
Bijbelgedeelten gebruikt om uit te zoeken aan naar wie Petrus verwees als zijnde “in 
de verstrooiing”?   
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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Conclusie 

 
De bewezen en aangetoonde feiten die we in dit boek hebben ontdekt helpen ons bij 
het begrijpen van Gods plan en doel: 
 

� God deed bepaalde onvoorwaardelijke verbondsbeloften aan Abraham, Izak en 
Jakob, dat eveneens voor hun fysieke nakomelingen gold. 

 
� Hun fysieke nakomelingen bestonden uit twaalf stammen met de naam Israël. 

 
� God verloste Israël uit de Egyptische slavernij en maakte door Mozes een 

voorwaardelijk verbond met hen. Het was een huwelijksverbond tussen God 
en Israël. 

 
� Dat voorwaardelijke verbond voorzag dat als Israël de wetten van God 

gehoorzaamden, zij “Gods Koninkrijk”, Zijn “heilige volk”, Zijn “eigendom” en 
gezegend zouden zijn. 

 
� Als Israël de wetten van God overtrad, dan zouden zij vervloekt worden. 

 
� Een van die vloeken was dat God hen in gevangen- en ballingschap “onder de 

volken” zou verspreiden of verstrooien. 
 

� Vele jaren nadat God een voorwaardelijke verbond met Israël had gemaakt, 
werd het volk Israël verdeeld in het huis van Israël (de tien noordelijke 
stammen) en het huis van Juda (de twee zuidelijke stammen) samen met de 
Levieten die over alle twaalf stammen waren verstrooid.  

 
� Beide huizen kwamen voortdurend tegen God in opstand en waren Hem 

ongehoorzaam. 
 

� Ten slotte kondigde God Zijn oordeel aan over het huis van Israël en 
verstrooide hen “onder de volken”, waarbij Hij hen in gevangenschap naar 
Assyrië stuurde. Ook stuurde God alle versterkte steden van Juda in 
gevangenschap naar Assyrië. 

 
� Door dit oordeel scheidde God eveneens van het huis van Israël, zodat zij niet 

langer meer Zijn verbondsvolk waren. Hij scheidde echter niet van het huis 
van Juda. 

 
� Later stuurde God ook het overblijfsel van het huis van Juda in 

gevangenschap naar Babylon. Dit duurde echter slechts 70 jaar, waarna een 
rest naar het land Judea en Jeruzalem terugkeerde. 
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� Door Jeremia heen profeteerde God dat Hij een Nieuw Verbond met het huis 
van Israël en het huis van Juda zou gaan maken. 

 
� Door dit Nieuwe Verbond zou God beide huizen tot Zichzelf en tot elkaar 

verzoenen. 
 

� Dit Nieuwe Verbond werd gedaan en bekrachtigd door het vergoten bloed van 
Jezus Christus en door Zijn dood aan het kruis voor de zonden en 
overtredingen van heel het volk Israël die onder het eerste of Oude Verbond 
waren gedaan. 

 
� De apostelen Paulus en Petrus getuigden dat het huis van Israël “de 

heidenen”, maar ook zij “in de verstrooiing onder de volken”, waren. 
 

� Degenen van het huis van Juda die vanuit de Babylonische ballingschap terug 
naar Judea keerden, kwamen bekend te staan als “Judeeërs”, vaak vertaald 
als “Joden”. De benaming werd door de Nederlandse Bijbelvertalers in het 
Nieuwe Testament doorgezet.  

 
� De naam die met “Jood” vertaald wordt refereerde nooit aan Abraham, Izak, 

Jakob of de tien noordelijke stammen van het huis van Israël. Het refereerde 
aan Judeeërs van het huis van Juda of de stam van Juda of zij die in het land 
Judea woonden. 

 
Ziet u het grotere geheel? Ziet u dat de Bijbel een eendrachtig, consistent en 
ontegenzeggelijk verhaal is van de familie van een persoon? Het is het verhaal van 
Gods roeping en verkiezing van Abraham en zijn fysieke nakomelingen – Izak, Jakob 
en de twaalf stammen van Israël. 
 
Het is het ontvouwende historische drama van Gods verbondsrelatie met een 
familielijn. Het is het verhaal van Gods trouwe opofferende liefde voor Zijn vrouw – 
het volk Israël – dat ten slotte getoond werd in de dood en opstanding van Jezus 
Christus om hen terug tot God en elkaar te verzoenen. 
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Hieronder een dataoverzicht van dit Bijbelverhaal: 
 
 

 
 
Merk opnieuw de harmonie en de verwevenheid tussen de verbonden en de fysieke 
nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob op: 
 

� Gods verbond met Abraham was het fundament van het Oude Verbond dat 
Hij door Mozes met Israël maakte. 

 
� Dit Oude Verbond met Israël was toen noodzakelijk, opdat er door Jezus 

Christus een Nieuw Verbond kon komen. Zonder Oud Verbond zou er ook 
geen Nieuw Verbond geweest zijn. 

 
� En zo zou er ook geen behoefte aan een Nieuw Verbond zijn, als er geen 

onvoorwaardelijk verbond met Abraham was geweest dat God beloofd had te 
vervullen. 

 
� Alle verbonden die in dit boek behandeld zijn, zijn direct en exclusief aan 

Abraham, Izak en Jakob en hun fysieke nakomelingen – het volk Israël – 
gekoppeld. 

 
Elk verbond en elk familielid van Abraham, Izak en Jakob zijn binnen een 
verbondsrelatie en een familierelatie aan elkaar verbonden.  Zij zijn Gods 
verbondsvolk. Dat is waar Genesis 12 tot en met het Nieuwe Testament over gaat. 
 
Eén onvoorwaardelijk verbond (Gods verbond met Abraham en zijn fysieke 
nakomelingen) 
 
Eén familie (Abraham, Izak en Jakobs familie – Israël) 
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Eén huwelijksverbond (het Oude Verbond met de natie Israël) 
 
Eén verlossing (bevrijding van Israëls gevangenschap) 
 
Eén redding (van de zonden die heel Israël onder het Oude Verbond heeft gedaan) 
 
Eén bloed van het  Nieuwe Verbond (de bezegeling van het vernieuwde 
huwelijksverbond met Israël door de dood van Jezus) 
 
Eén doel (God die een specifiek volk voor Hemzelf roept en kiest om een Koninkrijk 
te vormen) 
 

Twee vragen die smeken om een antwoord 
 
Dus als de voorgaande conclusie en de gedocumenteerde feiten in dit boek aantonen 
dat dit het is wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt, en dat het 
onmiskenbaar duidelijk is, hoe komt het dan dat elke voorganger, dominee, kerk en 
Bijbelleraar dit niet weet of niet gelooft? Hoe kunnen intelligente mensen, die van 
mening zijn dat zij weten wat de Bijbel zegt en betekent, vervolgens zeggen dat: 
 

� Abraham een Jood was; 
 

� God een Nieuw Verbond met iedereen op deze planeet heeft gemaakt; 
 

� Een heiden een ieder op deze planeet is die geen Jood is? 
 
Waarom? Goede vraag. 
 
Een andere vraag is deze: Wie is vandaag de dag Gods verbondsvolk? Wie zijn de 
Bijbelse Israëlieten? Zijn dit de mensen die zichzelf vandaag de dag “Joden” noemen? 
 
Welk volk past het beste bij de verbondsbeloften? Wie werd een groot volk en vele 
volken? Wie werd een menigte van volken? 
 
Welk volk heeft historisch gezien aan het Nieuwe Verbondsevangelie van het 
Koninkrijk, dat door Jezus en Zijn apostelen is geproclameerd, beantwoord? Zou u 
één van hen kunnen zijn? 
 
Boek Twee van deze serie: Identificatie van hedendaags Bijbels Israël: Het bewijs, 
beantwoord deze vragen afdoende. Misschien bevindt u zich wel op het randje van 
het ontdekken van uw geestelijke erfgoed en uw familie-erfgoed. Jazeker, u bent 
misschien wel op weg om erachter te komen waar u voor geschapen bent en hoe u 
binnen Gods overkoepelende plan past, hetgeen u nog nooit hebt gerealiseerd. Klaar 
om de volgende stap te nemen? Boek Twee wacht op u! 
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Overzicht van de 
 

Verbondserfgoed serie 

 
De Verbondserfgoed serie bestaat uit zeven boeken die u helpen bij het begrijpen van 
wat de Bijbel zegt en wat het voor u betekent in relatie tot uw erfgoed. De serie 
onderzoekt de hedendaagse kritieke problemen in het licht van wat de Bijbel zegt. 
Ten slotte biedt het Bijbelse antwoorden voor het bekeren van dit wereldsysteem tot 
Gods oorspronkelijke plan en doel. 
 
U zal uitgedaagd worden om te heroverwegen wat de meederheidsconsesus gelooft 
over het onderwijs van de Schriften en het politiek correcte en religieus 
aannemelijke levensperspectief en de uitoefening hiervan. De Verbondserfgoed serie 
zal u dwingen om na te denken! Ten slotte zult u in staat zijn om voor uzelf te 
bepalen wat het uiteindelijke doel is en welke consequenties en obligaties dit voor u 
meebrengt. 
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Het identificeren van hedendaags Bijbels Israël: Het bewijs 
 

De verbondserfgoed serie – Boek Twee 

 
In navolging van de inhoud en conclusies van Boek Eén “Ontdek het verhaal van uw 
Bijbelse erfgoed”, bestudeerd Boek Twee het historische bewijs waarmee met succes 
de hedendaagse Bijbelse Israëlieten geïdentificeerd worden. Zijn zij de Joden die 
zichzelf vandaag de dag “Joden” noemen? Of zijn het anderen? Welk volk past binnen 
de feiten van het bewijs, hetgeen hen aan de hedendaagse Bijbelse Israëlieten 
koppelt? 
 

� Wat onder andere in Boek Twee aan bod komt zijn: 
 

� De migraties van Bijbels Israël 
 

� De heraldiek van Bijbels Israël 
 

� De talen van Bijbels Israël 
 

� De oorsprong van de Joden 
 

� De religie van de Joden 
 

� De invloed van de Joden 
 

� En nog veel, veel meer! 
 
Laat de bewijslast voor zichzelf spreken en maak voor uzelf een keuze. Misschien 
zult u uw eigen wortels ontdekken en uw persoonlijke betekenis vanuit uw erfgoed 
gaan begrijpen. 
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Antwoorden 
 
 
 
 
Hoofdstuk 1 
 
1. a. volk 
 b.  geslachten 
 c. Kanaän 
 d. nakomelingen of volken 
 e. volken 
 f. koningen 
 g. vijanden 
2. Heidenen 
3. Niet waar 
 
Hoofdstuk 2 
 
1. Ismaël 
2. Jakob 
3. Waar 
 
Hoofdstuk 3 
 
1. Israël 
2. Abraham, Izak en Jakob 
3. fysieke… verbonds 
4. geheiligd – apart van het gewone of het algemene 
5. lief had… eed 
 
Hoofdstuk 4 
 
1. Saul 
2. David 
3. Rehabeam 
4. Omdat Rehabeam hen niet nederig, maar streng antwoordde, met de 
 boodschap dat hij hen als koning harder zou disciplineren, oftewel hij 
 verwierp hun verzoek. 
 
Hoofdstuk 5 
 
1. verstrooien 
2. Assyrië 
3. scheid 
4. 70 jaar 
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Hoofdstuk 6 
 
1. het huis van Israël en het huis van Juda 
2. Nieuwe 
3. Het Oude Verbond faalde omdat het bloed van geiten en runderen het  
 geweten van zonde en schuld niet kon reinigen. 
4. De zonden van het huis van Israël en het huis van Juda (heel Israël) die onder 
 het eerste verbond waren begaan. 
 
Hoofdstuk 7 
 
1. Juda (een zoon van Jakob en Lea), de stam die voortkwam uit Juda, de natie 
 van het zuidelijke koninkrijk onder de dynastie van David en het land Judea. 
2. Israël, Israël, Israël 
3. Judese 
4. niet 
 
Hoofdstuk 8 
 
1. 718 v.Chr. 
2. Wel ontferming = huis van Juda 
 Geen ontferming = huis van Israël 
3. het huis van Israël 
4. de zonen van Juda en de zonen van Israël 
 
Hoofdstuk 9 
 
1. Israëlitische 
2. a. zij bevonden zich onder de vloek van de wet; 
 b. zij werden als kinderen van de belofte beschouwd en waren   
  nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob; en 
 c. zij werden “kinderen van God” genoemd 
3. het huis van Israël 
 
 
 
 
 
 
 


