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  In par. 5.6 zal worden getoond dat de bruid uit Openb. 21 en 22 Israël, het Joodse volk is, en wordt ook ingegaan op 2 Kor.1

11:2 en Ef. 5:22-33.

  Een voorbeeld is de bekende formule: F=m*a, waarin F= kracht, m=massa en a=versnelling. Het teken (symbool) F heeft2

geen natuurlijke relatie tot een kracht, maar men spreekt af dat het teken 'F' een kracht betekent. F komt van het engelse

Force, maar dat deze afspraak op zich dus niet onlogisch is, doet hier niets aan af.

  De Schrift spreekt over nog veel meer tekenen, b.v. in Gen. 1:14, 4:15, Ex. 10:2 . In Ex. 13 :9 ,1 6, Deut. 6:8 worden de3

tefillien (gebedsriemen), in Num. 15:38,39 de tsietsiet (snoertjes), en in Deut. 6:9 de mezoeza (kokertjes aan de deurposten)

uitleggen dat zij het wel over een huwelijk heeft, maar dat zij geen echt huwelijk bedoelt. Stuurt
men ook een felicitatiekaart naar een ongetrouwde vrouw, als haar zus trouwt? Of gaat men naar
de bruiloft van haar zus?1

Als in Nederland, in Groningen, een nieuwe gemeente wordt gebouwd, wordt het ook geen
Amsterdam genoemd, want die stad bestaat al. Het zou alleen maar verwarring scheppen. En als
het al Amsterdam wordt genoemd, dan altijd met de aantekening erbij dat het ligt in de provincie
Groningen, en dat niet het echte Amsterdam wordt bedoeld. Of die gemeente in Groningen wordt
b.v. Nieuw-Amsterdam genoemd, zodat het duidelijk is, dat niet het echte Amsterdam wordt
bedoeld. En als men de gemeente toch aanduidt met Amsterdam, en niets meer, dan nog maakt
deze aanduiding als Amsterdam deze gemeente in Groningen níet tot de hoofdstad van Neder-
land. Het is alleen maar zeer verwarrend, en leidt er toe dat post die bestemd is voor het echte
Amsterdam, in het verkeerde Amsterdam terecht komt, en vele automobilisten verkeerd rijden.
Als in de hoofdstad van Nederland feest wordt gevierd, en men rijdt naar Amsterdam (in
Groningen), dan viert men het feest niet mee. Want alleen het echte Amsterdam is de hoofdstad
van Nederland, ook al zouden er duizend steden in Nederland bijkomen, die zich allemaal
Amsterdam noemen.

Wellicht werpt iemand tegen: "Huwelijksboekje? Jawel; het formulier van de kinderdoop! Ook
tijd en plaats kunnen worden genoemd: toen en toen, in die en die kerk!". De vorm is inderdaad
een huwelijksboekje. Echter: in dit 'huwelijksboekje' wordt niet het huwelijk (verbond) tussen de
gemeente en God vermeld, maar tussen Israël en God. Het is alsof Hanneke wil aantonen dat zij
is getrouwd, door een boekje te laten zien waarin staat dat Ineke en Gijs zijn getrouwd. Het is
alsof je bij een plechtigheid het huwelijksboekje van je ouders in handen krijgt gedrukt, met een
nieuw kaftje er om heen, en men zegt tegen je: "Je bent getrouwd, kijk maar in dit boekje!".

Kortom, men kan de relatie met God honderdduizendkeer een verbond noemen, maar dat maakt
de relatie toch nooit tot een verbond wat in de Schrift is terug te vinden, de Schrift wordt er
echter wel zeer duister door. (Voor zichzelf, want de Schrift op zichzelf genomen is helder
genoeg).

5.4 Verbonden en tekenen

God heeft verbonden gesloten met Zijn volk Israël, het Joodse volk, en God heeft tekenen
gegeven, meestal in samenhang met Zijn verbonden. In deze paragraaf worden de tekenen en de
verbonden op een rijtje gezet. Vooraf wil ik opmerken dat de tekenen die God geeft geen tekens
zijn zoals b.v. in de technische wetenschappen gebruikelijk is. In de technische wetenschappen
neemt men tekens, symbolen, en spreekt af wat deze tekens betekenen.  De tekenen die God geeft2

zijn echter afgeleid van de betekenis, het teken en de betekenis staan in een natuurlijke relatie tot
elkaar! De tekenen zijn :3
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voor de Joden beschreven. Deze tekenen zijn echter niet in deze paragraaf opgenomen, omdat het niet de bedoeling is om alle

tekenen die de Schrift noemt te behandelen, maar alleen de tekenen die beslis- of gedachtenis-momenten voorstellen voor een

volk (of voor alle volken). Ik besef dat mijn keuze van de tekenen deels gevoelsmatig is, want waarom ik b.v. de sabbat wel,

en de tefillien, tsietsiet en mezoeza niet behandel, kan ik niet volledig onderbouwen.

Voor de aarde:

Ark : eenmalig teken
teken : schip, in staat om de schepselen door het water van de zondvloed te brengen

naar een nieuwe aarde (Gen. 6:18-20).
betekenis : behoudenis voor de schepselen (Hebr. 11:7).
verbond : noachitisch verbond.
deelnemers : vertegenwoordigers van alle schepselen, naar hun aard (Gen. 7:1-9).
wijst terug : Gods oordeel over de zonde van de eerste wereld (Gen. 6:5-7, 2 Petr. 3:6).
wijst heen : behoudenis in Yeshua HaMashiach in de toekomst van de Zoon des mensen

(Matth. 24:37-39, 1 Petr. 3:20,21).

Regenboog : herhaald teken, ter gedachtenis
teken : regenboog, die ontstaat als de zon schijnt tijdens de regen, dus niet de hele

hemel is zwart (Gen. 9:13).
betekenis : Gods trouw voor Zijn schepping: de aarde vergaat niet meer door water (Gen.

9:15).
verbond : noachitisch verbond.
deelnemers : alle schepselen (Gen. 9:17).
wijst terug : de eerste wereld is vergaan door water.
wijst heen : deze wereld zal dankzij Gods trouw nooit meer geheel worden verdorven

(Openb. 4:3).

Voor Israël, het Joodse volk:

Besnijdenis : eenmalig teken
teken : besnijdenis van het vlees van de voorhuid (Gen. 17:11).
betekenis : de uitverkiezing van Israël (Gen. 17:7) tot dienst van God (Ex. 19:5,6).
verbond : abrahamitisch verbond.
deelnemers : Israël, het Joodse volk (Gen. 17:10).
wijst terug : de uitverkiezing van Israël, God is de God van Israël.
wijst heen : de zegening van Israël, namelijk de besnijdenis van het hart, God zal voor

eeuwig de God van Israël zijn (Gen. 17:8, Deut. 30:6, Jes. 54:13, Openb. 21:3).
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Sabbat : herhaald teken, ter gedachtenis
teken : onderhouding van de sabbat: rusten op de zevende dag (Ex. 31:13,15).
betekenis : rust en verkwikking in de dienst van God (Ex. 31:17).
verbond : sinaïtisch en nieuwe verbond, maar ook al een scheppingsordinantie (Gen. 2:3).
deelnemers : Israël, het Joodse volk (Ex. 31:13).
wijst terug : het rusten en verkwikken van God op de zevende dag, na Gods scheppingsarbeid

(Ex. 31:17).
wijst heen : de eeuwige sabbat (Hebr. 4:9), het zevende duizendtal, na zesduizend jaar arbeid

op deze aarde (2 Petr. 3:12,13, Rom. 8:18-23, Openb. 20:4).

Pesach : herhaald teken, ter gedachtenis
teken : een maaltijd met brood en wijn (Matth. 26:19,26-28), vruchten van de aarde die

God heeft geschapen.
betekenis : verzoening in het bloed van Yeshua HaMashiach (Matth. 26:28): verzoening

voor Israël en de aarde.
verbond : sinaïtisch en nieuwe verbond.
deelnemers : Israël, het Joodse volk, met alle vreemdelingen die bij de kinderen Israëls

wonen, en besneden zijn (Ex. 12:43-49, Num. 9:14).
wijst terug : * de uitleiding van Israël uit Egypte (Ex. 6:5, 12:27),

* de bevrijding van de dienstbaarheid (Ex. 6:5),
* de verlossing van Israël uit Egypte en het lijden en sterven van Yeshua

HaMashiach (Ex. 6:5, 1 Kor. 11:26).
wijst heen : * de aanneming van Israël door de besnijding van hun hart (Ex. 6:6, Jer.

31:33,34, Rom. 9:4).
* het brengen van Israël in het beloofde land om hun land voor eeuwig te erven

(Ex. 6:7, Jer. 23:7,8) en het grote avondmaal dat God heeft bereid (Jes. 25:6,
Luk. 14:23, Openb. 19:9), en waarop Yeshua de drinkbeker van de pesach
maaltijd opnieuw met Zijn discipelen zal drinken in het Koninkrijk Zijns
Vaders (Matth. 26:29).

Shavu'ot : herhaald teken, ter gedachtenis
teken : brengen van de eerstelingen van de oogst (Lev. 23:16-21, Ex. 23:16).
betekenis : vrede en gemeenschap met God.
verbond : sinaïtisch en nieuwe verbond.
deelnemers : Israël, het Joodse volk (Hand. 2:39), maar ook de heidenen delen in de uitstor-

ting van de Heilige Geest (Hand. 10:45).
wijst terug : het geven van de Tora op de berg Sinaï (Ex. 19:6), de uitstorting van de Heilige

Geest op de eerstelingen (Hand. 2).
wijst heen : de volkomen vervulling van heel Israël en de volken met de Heilige Geest

(Hand. 2:16-18), het onderhouden van de Tora (Ez. 36:27).
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  Het griekse grondwoord 'baptizoo' voor 'dopen' betekent onderdompelen.1

Voor Israël en de volken:

Loofhuttenfeest : herhaald teken, ter gedachtenis
teken : wonend in een loofhut met vreugde genieten van het goede wat God heeft

gegeven (Lev. 23:39-43, Deut. 16:13-15).
betekenis : verlossing van Israël en de aarde.
verbond : voor de Jood: het sinaïtisch en nieuwe verbond; voor de heiden: geen.
deelnemers : Israël en (in de toekomst) alle volken (Zach. 14:16).
wijst terug : verlossing van Israël uit Egypteland door het breken van de macht van Faraö bij

de uittocht van Israël uit Egypteland.
wijst heen : verlossing van Israël en de volken door het breken van de macht van Satan, bij

de uittocht van Israël uit het land van het Noorden, en de wederkomst van
Yeshua, om eeuwig bij Israël en de volken te wonen.

Voor de gelovigen in Yeshua HaMashiach, zowel Jood als heiden:

Doop : eenmalig teken1

teken : ondergaan in het water, en weer uit het water opkomen (Hand. 8:38,39).
betekenis : getuigenis dat de dopeling is gestorven met Yeshua HaMashiach, en opgestaan

is met Yeshua HaMashiach, en met Hem leeft in eeuwigheid (Rom. 6:1-12): de
besnijdenis van hart (Deut. 30:6).

verbond : geen.
deelnemers : al degenen die besneden zijn van hart, die wedergeboren zijn, of m.a.w., die

besneden zijn met de besnijdenis die zonder handen geschiedt: de besnijdenis
van Christus (Hand. 2:41, 8:37, Kol. 2:11,12).

wijst terug : Gods oordeel over de zonde: het lijden en sterven van Yeshua, en Zijn opstan-
ding, bij Zijn eerste komst (Rom. 6:1-12).

wijst heen : de opstanding van de doden en een eeuwig leven bij de wederkomst van Yeshua
HaMashiach (Openb. 20:6).

Avondmaal : herhaald teken, ter gedachtenis
teken : breken van brood en vergieten van wijn, waarbij dit brood en deze wijn bij de

Joden ook een onderdeel zijn van de pesach maaltijd (Matth. 26:19,26-28).
betekenis : verzoening in het bloed van Yeshua HaMashiach (Matth. 26:28).
verbond : voor de Jood: het sinaïtisch en nieuwe verbond; voor de heiden: geen.
deelnemers : de besnedenen van hart (1 Kor. 10:16,17).
wijst terug : het lijden en sterven van Yeshua HaMashiach (1 Kor. 11:26).
wijst heen : het grote avondmaal dat God heeft bereid (Jes. 25:6, Luk. 14:23, Openb. 19:9).

Opmerking:
- De sterretjes bij de pesach maaltijd stellen de vijf drinkbekers voor, die volgens eeuwenlange traditie

worden gedronken tijdens de pesach maaltijd. De bij elk sterretje terugkerende betekenis uit Ex. 6:5-7 is
de gebruikelijke uitleg. In messiasbelijdende Joodse kringen wordt algemeen gesteld dat de derde
drinkbeker de beker is waarbij Yeshua HaMashiach zei: "dat is Mijn bloed" (Matth. 26:27,28). In de
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  Dit is ook gebruikelijk bij de messiasbelijdende Joden, zoals ik kon constateren tijdens een pesach viering van Beth Yeshua1

(een messiasbelijdende Joodse gemeente te Amsterdam), die ik mee mocht maken.

  Met de aanneming in Rom. 11:15 wordt bedoeld dat het Joodse volk Yeshua HaMashiach aanneemt. Maar een echte relatie2

is altijd wederzijds. God zal het Joodse volk tot Zijn volk aannemen, daarom zullen zij bekennen dat Yeshua de HEERE hun

God is (Ex. 6:6), daarom neemt het Joodse volk Yeshua als hun Messias aan.

  Dit bewijst mijns inziens da t Paulus helemaal niet van mening was hij nog zou leven wanneer Yeshua terug zou komen3

(n.a.v. 1 Thess. 4:15).

  Plutarchus gebruikt het op die manier.4

Joodse traditie worden vier drinkbekers gedronken, de vijfde wordt niet gedronken.  Toch heb ik de1

vierde drinkbeker (het vierde sterretje) bij de toekomst gezet, om de volgende redenen:
• Vanwege de betekenis: de vierde drinkbeker betekent de aanneming van Israël, en dat geschiedt pas

bij de volle uitstorting van de Heilige Geest op het Joodse volk (Zach. 12:10). Dan zal de HEERE hun
tot een God zijn (Ex. 6:6, Gen. 17:7,8, Openb. 21:3). Ook Paulus plaatst in Rom. 11:15 deze aanne-
ming in de toekomst.2

• Matth. 26:29,30 vertelt dat Yeshua met Zijn discipelen na de lofzang naar de Olijfberg zijn gegaan. De
lofzang wordt gezongen na de derde drinkbeker. Toen gingen ze weg. Yeshua heeft dus de vierde
beker niet gedronken.

• In messiasbelijdende Joodse kringen wordt algemeen gesteld dat de vierde drinkbeker de beker is
waarvan Yeshua zei: "En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag,

wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders." (Matth. 26:29). Deze drinkbeker
wacht dus nog op vervulling.

5.5 De antichrist

In 2 Thess. gaat Paulus in op de toekomst (uiteraard gezien vanaf nu ongeveer 2000 jaar
geleden), en bidt de gemeente toe: "Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of
verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof
de dag van Christus aanstaande ware." (2 Thess. 2:2). Tweeduizend jaar geleden moesten de
kersverse gemeenten dus niet denken dat de wederkomst van Yeshua snel zou plaats vinden.  Ze3

moesten niet met allerlei wind van leer meegaan, maar op de Schrift letten: "Dat u niemand verleide op

enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de
zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den

tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is." (2 Thess. 2:3,4).

Er moest eerst nog wat gebeuren, namelijk wat Paulus hen al had gezegd (vs. 5). En wat had
Paulus hen dan gezegd? Dat hij bang was dat ze zouden afvallen van het geloof? Welnee, Paulus
dankt God voortdurend over hen, vanwege hun geloof en liefde en hoop, en prijst hen in andere
gemeenten aan als een voorbeeld (2 Thess. 1:3-5)! Wat dan? Dat eerst het einde van het Joodse
land moest komen (1 Thess. 2:16)! Dàt betoogt Paulus wel vaker (Rom. 9:28). En dàt staat er
ook, want het griekse woord voor afval, 'apostasia', kan ook worden vertaald als 'opstand'. Het
werd in die tijd ook gebruikt om een politieke opstand mee aan te duiden!  Of m.a.w.: Paulus zegt4

(in die tijd!): Yeshua komt niet terug, voordat eerst het Joodse volk in opstand komt en het Joodse
land wordt verwoest.

En dan? Dan komt de mens der zonde. Andere handschriften hebben: de mens der wetteloosheid,
letterlijker vertaald:  de mens zonder de wet  (anomia).  Het  griekse  nomos  komt in een  Joodse



Bron

De voorafgaande tekst is paragraaf 5.4 uit het boek “GOD HEEFT EEN ZOON!”,
“Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente”, Floor van der
Rhee, Uitgeverij Fuma, Delft, 1997, ISBN 90-803952-1-8.

Meer weten?

Boek

Als u meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, lees
dan het boek “GOD HEEFT EEN ZOON!”, “Israël in de Schrift en de betekenis
van Israël voor de gemeente”, Floor van der Rhee, Uitgeverij Fuma, Delft, 1997,
ISBN 90-803952-1-8.
Meer informatie over dit boek en hoe te bestellen  is te vinden op de website
van uitgeverij Fuma.

Website

Als meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, kunt u
verder de artikelen op de website van uitgeverij Fuma bezoeken.

http://www.fuma.nl/meerweten_bestel.php
http://www.fuma.nl/begin_artikelen.php
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