Ook het Nieuwe
Verbond is Joods!
Door de eeuwen heen was het
merendegl van de christenen van
mening, dat de Kerk in de heils-

geschiedenis van Adonai als het
'geestelijk Israël' in de plaats van
het'aardse Israël' zou z§n geko'

men, dat alle beloften

in

Te-

NaCH (het zogenaamde Oude

Testament) aan de Yehudim (joden) zouden zijn ontnomen en

G'rl Zijn volk zou hebben ver-

worpen, omdat zij Yeshua haNotzri (Jezus van Nazareth) niet
als Mashiach erkennen. Dat was
de aanleiding tot zware pogïoms

en discriminatie tegenover het
Joodse volk.

Op grond van de Schrift moet

men echter erkennen dat G'd
Zijn volk beslist niet verstoten
heeft! De Kerk is daarom ook
geenszins

het geestelijk IsraëI,

dat in de plaats van het volk Israël zou ziin gekomen! Israël
werd ten onrechte vergeestelijkt
en men moet G'ds 'Woord opnieuw gaan lezen, luisteren naar
de Joodse stemmen uit TeNaCH
en B'rit haChadasha (het zoge-

naamde Nieuwe Testament),
want beide zijn Joodse boeken!

Wij moeten leren van de navi'im
(profeten) en sh'liehim (aposte-

len). Het Joodse volk is nog
steeds het bijbels Israël en de
verbonden met G'd zijn nog
steeds van hen, want zowel het

Oude alsook het Nieuwe Ver-

xan Yisra'el sluiten zal na

d,eze

dagen, Luidt het woord,uan Adnnaí: Ik zal Mijn Tora in lnn bmnenste Leggen en d.ie in hun haft
s ch,rijo en... - lk zal hun ong erechtr,gheíd oergeuen en hun zonde
niet meer gedeakerz' (Yirm'yahu
Jeremia 31:31-32 en 34). Datwas

het, wat Yeshua bedoelde toen

Hij tijdens de sederavond

zei:

'Dit is het bloed oan Míjn oerbond, dat ooor oelen oergoten
u:ordt tot uergeofutg ttan zond,en'

(Matityahu

- Matthéiis

26:28).

Net als Zijn Vader in de profetie
van Yirm'yahu noemtYeshua dit
eveneens het Nieuwe Verbond:
'Deze beker ís h.et níeuoe oernd ( B' rit h.aChadasha! ) in Mijn
bloed, die uoor u utgegoten
wordt' (Luqas 22:20). Niet-jobo

den, die vreemd waren aan de
verbonden der belofte en uitgesloten van het burgerrecht Israëls, werden uitsluitend door
het bloetl van Yeshua mede-erfgenaam (Qolosim

- Kolossenzen

2:Ll-L2). Door dit te aanvaarden

geeft men B'rit haChadasha aan

Israël terug en daarrnee zijn
rechtmatige plaats, en de woorden van Yeshua in Yochanan Johannes 4:22 krijgen voor nietjoodse christenen dan ook een
nieuwe inhoud: 'Gij aanbidtwat
gíj niet weet, wij aanbidd,en wat
wt j weten, wont het heíL is uit d.e
Joden'. Zo kunnenwij getuigenis

bond is met Israël gesloten: Zie, afleggen van het feit, dat G,d
de dagen komen, Lutd.t het woord Zijn volk Israël nog steeds liefuan Adonai, dat lk met het huis heeft en dat Yeshua haMashiach
uan Yi,sra'el en het luns uan Ye- als Jood aan het kruis op Gulhuda een nteuw oerbond s|uiten golta gestorven is, maar opstond
zal. Níetzoalsh,etoerbond, dat Ik uit het graf! A1s Hij wederkomt
met hun uod,eren gesloten heb ten
doge dat lkhenbii dehnndnam,
om lrcn uit het Land Mitzrayím
( EgApte) te Leiden : Mijn o erbond.,
dat z ij u erbr oken hebb en, ho ew el

als Rechter, Mashiach en Melech

(Koning) van Israël kunnen wij
Hem niet losmaken van het Jood-

se volk. Evenmin kunnen wij

Zijn opstanding losrnaken

van

Ik Heer ouer hen ben, Luidt het het herstel van Israël na 2000
woord uan Adanai.. Mou dit is jaar verstrooiing en vervolging.
het oerbond, dat Ik met het huis
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