Vraag:
Mijn vraag aan U is als oprecht christen: hoe denkt U over de bedelingenleer? Onze voorganger is
van mening dat je de Bijbel niet in tweeën kunt delen: wat voor Israël is, is voor Israël en wat voor
de Gemeente is, is voor de Gemeente. Ik hoop dat U mij een eerlijk antwoord wil geven indien
mogelijk.
Antwoord:
Heel hartelijk bedankt voor uw mailtje met de vraag hoe ik over de bedelingenleer denk. Wel, ik
ben het met uw voorganger eens dat de Bijbel inderdaad niet in tweeën gedeeld kan worden, want
de GEHELE BIJBEL is Joods!!! Het onderscheid dat de bedelingenleer maakt tussen Israël
enerzijds en de Gemeente anderzijds maken wij niet, want de Gemeente is het gelovige deel van
Israël inclusief de gelovigen uit de volken die zich hierbij aangesloten hebben door het geloof in de
G'd van Israël en onze Joodse Messias Yeshua, die door de heidenen foutief "Jezus" genoemd
wordt. De aanhangers van de bedelingenleer geloven, dat alle beloften en profetieën in het Oude
Testament betrekking hebben op het "oude" verbondsvolk Israël. Verder zijn zij van mening, dat dit
volk ongelovig was en bleef, in de dagen van de komst van de beloofde en geprofeteerde Messias
en daarom de zaligheid G'ds de heidenen gezonden is. De getrokken conclusie is derhalve, dat
alle aan Israël beloofde zegeningen tijdelijk terecht zijn gekomen bij het christendom, de Kerk, die
beschouwd wordt als de nieuwtestamentische voortzetting van het oudtestamentische Israël en
daarom als Gemeente des Heren in onze tegenwoordige bedeling beschouwd dient te worden. En
dit volk, deze Gemeente, zou men beslist niet moeten verwarren met Israël omdat volgens hen de
Gemeente niet meer leeft onder de wet van het Oude verbond, maar onder de genade van het
Nieuwe. Dus niet onder Mozes, maar onder Christus! In tegenstelling tot de verbondstheologie
gelooft de bedelingenleer echter dat de profetieën aangaande het herstel van Israël alsnog letterlijk
vervuld zullen worden nadat de Gemeente opgenomen is. De aanhangers van de bedelingenleer
hebben dus de neiging om niet alleen de tegenstelling tussen Oude en Nieuwe verbond, tussen
wet en genade, te benadrukken, maar ook die tussen Israël en de Gemeente. U begrijpt natuurlijk
dat ik als messiasbelijdende Jood het daar uiteraard niet mee eens kan zijn!
Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

