Verschillen tussen “De bruid van het Lam” en
“Het lichaam van Christus”
Fragmenten uit “De eerste idioot in de hemel”
Door: Martin Zender

Hier zijn 31 belangrijke verschillen tussen het evangelie van de Besnijdenis en het
evangelie van de Onbesnijdenis (Galaten 2:7, Statenvertaling) en een korte uitleg van
elk. Alle verzen in dit gedeelte zijn (indien anders aangegeven) uit het Concordant Literal
New Testament, zie ook www.schriftwoord.nl.


Om een verwoeste aarde te herstellen en te verzoenen, riep God de natie Israël –
ook bekend als de bruid van het Lam – en beloofde hen een duizendjarige,
rechtvaardige regeringsperiode over een herstelde planeet: “Zij zullen priesters
van God en van Christus zijn en zijn zullen met Hem als koningen regeren voor de
1000 jaar… en zij zullen regeren op de aarde” (Openbaring 20:6; 5:10).
Israëlieten blijven op aarde omdat dat hun gebied van bediening is. God fluisterde
dit plan voor het eerst Abraham in, bevestigde en bekrachtigde het door de
Messias, behandelde het gedetailleerd in “het Evangelie van de Besnijdenis” en
stelde een man, genaamd Petrus, aan tot woordvoerder ervan.



Om de verwoeste hemelen te herstellen en te verzoenen (een geheim plan van
God, waarover de Messias niet sprak toen Hij op aarde was) roept God een
samenraapsel van “losers” (ook bekend als het lichaam van Christus) uit de rest
van de mensheid en neemt hen uiteindelijk mee naar de hemel. In de hemel
“plaatst Hij ons tezamen te midden van de hemelingen in Christus Jezus” (Efeziërs
2:6) en zullen wij regeren aan Gods rechterhand (2Timotheüs 2:6), oordelen over
engelen (1Korinthiërs 6:3) en brengen wij opstandige, hemelse gewesten
(Efeziërs 3:10; 6:12; Kolossenzen 1:20) aan de voeten van de Godheid. God
fluisterde dit plan voor het eerst in bij een bloeddorstige idioot onderweg naar
Damascus om Christenen te vermoorden (Saulus; later hernoemd Paulus). Het
geschreven orgaan dat deze roeping behandelt (in andere Bijbelboeken wordt er
geen enkele hint gegeven) is bekend als “het Evangelie van de Onbesnijdenis” en
de woordvoerder ervan is dezelfde persoon die er het eerst lucht van kreeg:
Paulus.
1. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Petrus geroepen in Israël (Mattheüs 4:18)
En Jezus liep langs het Meer van Galilea en zag twee broers, Simon, die Petrus genoemd
wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.

Het is duidelijk dat het Meer van Galilea in Israël is. Waarom benadrukken dat Petrus, de
sleutelhouder van het aardse koninkrijk, Jezus voor de eerste keer ontmoette in Israël?
Vanwege het contrast:
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Paulus geroepen buiten Israël (Handelingen 9:3)
En terwijl Hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En
plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel.

De verheerlijkte Christus wachtte totdat Paulus buiten het land van zijn voorvaderen was
voordat Hij hem arresteerde. Er gebeurt niets toevallig bij Gods aardse bemoeienissen.
Paulus’ goddelijke taak was een nieuw evangelie verkondigen aan de volkeren. Zou er
een betere plaats kunnen zijn geweest voor zijn roeping dan tussen de volkeren?
2. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Verkondigd onder Israëlieten (Jacobus 1:1; 1Petrus 1:1)
- Jacobus, een slaaf van God en van de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in
de verstrooiing zijn.
- Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de uitverkoren emigranten in de verstrooiing
in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië.

Zodra men beseft dat er in het Nieuwe Testament twee verschillende evangeliën worden
verkondigd aan twee verschillende groepen mensen, springen er plotseling allerlei dingen
uit de tekst naar voren die eerder nooit duidelijk waren. Bijvoorbeeld: “Jacobus aan de
twaalf stammen.” Zit jij andermans post te lezen en het op jezelf toe te passen? De hele
Schrift is voor ons, maar niet alles gaat over ons.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Verkondigd onder de volkeren (Efeziërs 3:8)
Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven: om aan de heidenen het
evangelie van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.

Paulus schrijft aan Romeinen en Galaten en mensen uit Filippi. Hoewel jij net zo min als
ik een Filipenzer bent, hebben deze lieden die de brieven van Paulus ontvangen één ding
gemeen: ze zijn allemaal heidenen, niet-Joden. Wat boodschappen van redding betreft
zijn er voor God slechts twee groepen mensen: Joden en niet-Joden; Besnijdenis en
Onbesnijdenis. Behalve deze is de rest bijzaak.
3. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Redding dankzij Israël (Handelingen 10:30-32)
En Cornelius zei: “Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast, en op het negende uur
bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei:
Cornelius, je gebed is verhoord en je aalmoezen zijn bij God in gedachtenis gekomen.
Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt; deze is
te gast in het huis van Simon, een leerlooier, bij de zee.”

Zonder Petrus gaat Cornelius ten onder. Petrus behoorde tot het volk dat God “Een
koninklijk priesterschap” noemde. Een priester is een tussenpersoon, een kanaal. Op
aarde zal Israël altijd het kanaal zijn tussen God en de volkeren. Zo zal het gaan in het
aardse koninkrijk:
Man uit de volkeren: Ik moet gered worden!
Omstander: Snel! Laat iemand een Israëliet halen!

Klinkt dit vergezocht? Lees Zacharia 8:23 Zo zegt JAHWEH van de legermachten: “In die dagen zal het gebeuren dat tien
stervelingen uit alle talen van de volkeren, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een
Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben
gehoord dat God met u is.”

Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Redding ondanks Israël (Handelingen 13:6-12; Romeinen 11:15)
En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan,
een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. Hij hoorde bij de stadhouder
Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde
ernaar het Woord van God te horen. Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam
vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar
Saulus (die ook Paulus is), vervuld met Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei:
‘O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zul
je er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? En nu, zie, de hand
van de Heer is tegen je en je zult blind zijn en de zon voor een vastgestelde tijd niet zien.’
En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij
naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was,
geloofde hij, versteld over de leer van de Heer.

Hier hebben we een heiden die redding zoekt en een Israëliet die in de coulissen staat te
wachten. Klinkt als een ideale toestand, toch? Deze keer niet. Bij het evangelie van
Paulus hindert de aanwezigheid van een wet liefhebbend volk (Israël) een boodschap van
genade. De heidense stadhouder Sergius Paulus wordt niet gered dankzij een Israëliet,
maar eerder ondanks hem. Zou je kunnen zeggen: “God geeft hier een aanwijzing?”
Want als hun verwerping verzoening van de wereld betekent, wat betekent dan hun
aanneming anders dan leven uit de doden?
- Romeinen 11:15

Vóór Paulus zou alleen al het noemen van de uitdrukking “de verwerping van Israël”
wanhoop veroorzaakt hebben bij zowel heiden als Jood. Vreemd genoeg is de verwerping
van Israël hier goed nieuws. God houdt de volle glorie van de genade achter totdat de
wet van tafel geveegd wordt. Anders gezegd: Totdat God Israël verhardt en haar tijdelijk
aan de kant zet, wachten de diepten van zijn genade in de coulissen. Twee dingen
weerhouden ons van het besef van genade: 1) vlees, en 2) wet. (Met andere woorden:
Israël.) Als vleselijke verschillen belangrijk zijn - waar is dan de genade? Als men de wet
moet gehoorzamen, want anders - waar is dan de genade? God zal voltooien wat Hij
begon met Israël, maar pas wanneer Hij het laatste lid van het lichaam van Christus
geroepen heeft en dit tijdperk van de volkeren afsluit.
4. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Heiligen aangeduid als de bruid van het Lam (Johannes 3:29; Openbaring 21:9)
Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en
Hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu
is volkomen geworden.

Vroeger dacht ik dat iemand het dichtst bij Christus kon komen door Zijn bruid te zijn. Ik
bedoel, staat de bruid niet slechts één stap verwijderd van de bruidegom? Houden zij
elkaars hand niet vast? Toen ontdekte ik dat ik een lid was van het lichaam van Christus.
Ik zou niet met Hem trouwen, ik was een deel van Hem. Onze relatie met Christus is veel
intiemer dan die van Israël. Zij staan één stap verwijderd van Hem; dat is fantastisch en
wie zou durven zeggen dat dat niet zo is? Maar wij zijn Hem.
En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste
plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: “Kom, ik zal je de bruid, de vrouw
van het Lam, laten zien.”
- Openbaring 21:9

Nogmaals, de uitdrukking “bruid van Christus” staat nergens in de Schrift. De term is als
een idee van Frankenstein, de kop van een goudvis op het lijf van een hamster zetten.

“Christus” is de term die verbonden is met de hemelse heerlijkheden van onze Redder en
Zijn roeping van Paulus voor de volkeren. “Bruid,” aan de andere kant, was en zal altijd
zijn de relatie van Israël met Hem.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Heiligen aangeduid als het lichaam van Christus (Efeziërs 5:29-30)
Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heer
de ecclesia [de uitverkorenen]. Want wij zijn leden van Zijn lichaam.

God sprak nooit over de heidenvolkeren alsof zij Zijn bruid waren. Maar de leden uit de
volkeren (en die Israëlieten die de roeping hoorden en afzagen van hun nationale
identiteit) werden leden van Zijn lichaam: een veel intiemere relatie. Laten we
onderscheiden wat Hij onderscheidt. Wij hoeven ons niet schuldig te voelen dat onze
heerlijkheid meer is dan die van Israël. Dit is niet ons plan, maar dat van God. In Gods
heerlijke plan zal iedereen tevreden zijn met zijn respectieve heerlijkheden. God geeft
wat Hij belooft - dit voor Israël en dat voor de volkeren.
5. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Aardse heerlijkheid (1Korinthiërs 15:40; Johannes 3:12)
Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse
is verschillend, en die van de aardse is verschillend.

Paulus gebruikt de schepping als voorbeeld van verschillende heerlijkheden. Paulus’
gebruik van “hemels” en “aards” laat de verschillen zien tussen de twee evangeliën en de
twee groepen heiligen die onsterfelijk gemaakt worden. Merk op dat het
gemeenschappelijke woord “heerlijkheid” is. Israël zal niet jaloers zijn op het lichaam van
Christus en het lichaam van Christus zal niet jaloers zijn op Israël. Ieder zal zeggen:
“Kijk toch eens naar onze heerlijkheid!” en zij zullen God ervoor prijzen.
Merk ook het gebruik van het woord “lichaam” op. Bruid-van-het-Lam-heiligen en
Lichaam-van-Christus-heiligen hebben allen lichamen. Bruidsheiligen zullen lichamen
hebben die samengesteld zijn als het lichaam van de opgewekte Jezus toen Hij verscheen
aan Zijn discipelen in Lucas 24:36-43 en vis met hen at. Zij dachten dat Hij een geest
was, maar Hij zei tegen hen: “Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en
beenderen, zoals jullie zien dat Ik heb.” De lichamen van de hemelse heiligen, echter,
zullen lijken op het lichaam waarin Christus verscheen aan Saulus op de weg naar
Damascus. Het was nog steeds Christus, maar Hij was niet langer een Joodse Christus.
Hij was, zoals Paulus later getuigde, “een licht uit de hemel, sterker dan de glans van de
zon” (Handelingen 26:13).
Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik u hemelse
dingen vertel?
- Johannes 3:12

Paulus vertelde de volkeren zowel over het aardse als het hemelse, terwijl de
aardgebonden Christus met slechts een bediening voor Israëlieten, de hemelse geheimen
voor hen achterhield. Waarom? Leden van de bruid van het Lam zullen, uiteraard, aards
zijn, geen hemelse heiligen. Israël hoefde niets te weten over de hemelen en Jezus Zelf
zei dat ze het toch niet zouden geloven.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Hemelse heerlijkheid (1Korinthiërs 15:40-41; Johannes 3:12)
Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse
is verschillend en die van de aardse is verschillend.

De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend en de glans
van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal
ook de opstanding van de doden zijn.

Zelfs onder degenen in het lichaam van Christus zijn er verschillen in de heerlijkheid van
de lichamen. Om dit duidelijk te maken gebruikt Paulus de zon, maan en sterren. Elk van
deze is een hemels lichaam, niet waar? Maar elk heeft een andere heerlijkheid: de
heerlijkheid van de zon overschaduwt die van de maan. Iemand zal misschien zeggen:
“Ik ben een ster.” Maar zelfs onder deze is er verschil in heerlijkheid. Er zijn
dwergsterren, neutronensterren en blauwe superreuzen. Met Gods vernuftige regeling zal
er geen ruimte zijn voor opschepperij van de ene ster over de andere. Elk zal naar
vermogen
gevuld worden
met de
heerlijkheid van
God. Nogmaals, de
gemeenschappelijke deler is: Heerlijkheid.
Als Ik u aardse dingen heb verteld en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik u hemelse
dingen vertel?
- Johannes 3:12

Israël heeft van oudsher een geloofsprobleem. Het was hun onmogelijk om zelfs maar
aardse waarheid te begrijpen, laat staan waarheid die aan de hemelsfeer toebehoort. Ik
wil Israël niet in diskrediet brengen. Zij zitten vast in een Godgeïnspireerde verharding
(Romeinen 9:18; 11:7-8) en zullen daar niet uitkomen totdat God de roeping van Zijn
hemelse heiligen afsluit.
6. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Raciale verschillen belangrijk (Mattheüs 19:28; Openbaring 21:10-12)
En Jezus zei tegen hen: “Voorwaar, Ik zeg jullie dat jullie die Mij gevolgd zijn, in de
wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook
zullen zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zullen oordelen.”

Het getal twaalf spreekt altijd van Israël en Israël spreekt altijd van vleselijke verschil. In
dit evangelie is er ruimte voor opschepperij. Tenzij je je afkomst kon traceren, had je
pech gehad voor wat betreft het regeren in het koninkrijk en op één van die twaalf
tronen zitten kon je helemaal wel schudden.
Ik was geschokt toen ik ontdekte dat vleselijk verschil nog steeds zal bestaan in het
aardse koninkrijk, het duizendjarig vrederijk.
Denk jij dat vleselijke verschillen alleen thuishoren in het Oude Testament - of alleen in
de vier verslagen van het evangelie? Wordt Israël alleen erkend op deze huidige aarde?
Nou, kijk maar eens als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel om op de nieuwe
aarde geplaatst te worden:
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de vorige hemel en de vorige aarde
waren voorbijgegaan en de zee was er niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar
man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: “Zie, de
tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen tabernakelen, en zij zullen Zijn volk
zijn, en God Zelf zal bij hen zijn.”
- Openbaring 21:1-3

Zelfs op de nieuwe aarde zullen vleselijke verschillen (op en top Jeruzalem) de scepter
zwaaien en Israël regeert oppermachtig. Steeds wanneer je het woord “aarde” hoort (of
het nou nieuw of oud is) moet je begrijpen dat Israëlieten aan de top zullen staan. Op de
nieuwe aarde zal het priesterschap van Israël met pensioen gaan (daar is geen tempel Openbaring 21:22), maar zij zal nog steeds een volk van koningen zijn. Let op de
herhaling van het getal twaalf (verwijzend naar Israël) in het volgende tekstgedeelte
over de nieuwe aarde:

En hij voert mij weg in geest op een grote en hoge berg en laat mij de heilige stad zien,
Jeruzalem, terwijl het neerdaalt uit de hemel, bij God vandaan. Zij heeft de heerlijkheid
van God, en haar uitstraling is als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere jaspis
steen. Zij heeft een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf
boodschappers. Ook zijn er namen in gegraveerd, namelijk van de twaalf stammen van de
zonen van Israël.
- Openbaring 21:10-12

En wat gebeurt er ondertussen in de hemel?
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Raciale verschillen onbelangrijk (1Korinthiërs 12:13; Galaten 3:27-28)
Want ook in één geest zijn wij allen tot in één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn gemaakt om één geest in zich op te
nemen.

Het lichaam van Christus wordt één lichaam. In dit lichaam zal niemand zeggen: “Hij is
een Jood,” of “Zij is een Griekse.”
Israëlieten kunnen deel zijn van het lichaam van Christus, maar, in geest, zien zij af van
hun nationale identiteit. Paulus was het eerste lid van het lichaam van Christus. Ooit
schepte hij op over zijn raciale onderscheid, maar lidmaatschap in het lichaam van
Christus bewoog hem ertoe dat in te trekken in Filippenzen 3:4-7.
En heb ik zelfs vertrouwen in vlees? Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen in
vlees, ik nog meer: besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de
stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver
betreft een vervolger van de ecclesia [de uitverkorenen], wat de rechtvaardigheid betreft die
in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als
schade beschouwd.

Petrus zou dit nooit gezegd kunnen hebben. Voor Petrus was het van vitaal belang om
een Jood te zijn, zodat hij op één van die twaalf tronen kon zitten, zoals Jezus hem
beloofd had.
Voor wie gedoopt zijn in Christus, bekleed je met Christus, in Wie Jood noch Griek is, slaaf
noch vrije, mannelijk noch vrouwelijk, want jullie zijn allen één in Christus Jezus.
- Galaten 3:27-28

In het licht van wat ik net zei over Petrus is het verbazend om te vernemen dat Petrus
niet in Christus gedoopt was. Klopt. Petrus is geen lid van het lichaam van Christus. Hij is
een lid van de bruid van het Lam. Hij is een Israëliet en heeft alle reden om op te
scheppen over zijn fysieke afstamming. Als Petrus in de rij gaat staan voor het koninkrijk
dan zal hij zijn kaartje kunnen laten zien dat zegt: “Israëliet.” Daardoor zal hij
binnenkomen. Als dit geen vleselijk onderscheid is, wat dan wel?
Wat een goed moment om je het verschil te vertellen tussen “Christus Jezus” en “Jezus
Christus.” Bekijk dit eens:
In 1Petrus 1:1 noemt Petrus zichzelf “een apostel van Jezus Christus.” In Efeziërs 1:1,
echter, noemt Paulus zichzelf “een apostel van Christus Jezus.” Is dit toevallig? Een
onbeduidend detail? Nee. Er zijn geen toevalligheden in Gods Woord. Er zijn
onbeduidende details, maar hier niet. Laten we het nog eens nagaan:
- 1Petrus 1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de uitverkoren emigranten in de verstrooiing...

- Efeziërs 1:1 Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God, aan alle heiligen...

Op aarde was de naam van onze Heer: Jezus. De naam Jezus Christus laat ons daarom
allereerst kennismaken met Zijn aardse ervaring. Blijkbaar was “Jezus” één van de
meeste gangbare namen in die tijd. We weten dat “Christus” niet Jezus’ achternaam is.
Het is Zijn verheven titel; het betekent “gezalfde.” Dus herinnert de naam “Christus
Jezus” ons direct aan Zijn verheven status en hoofdkwartier.
Het is opmerkelijk dat Paulus de enige Nieuwtestamentische schrijver is die de naam
“Christus Jezus” gebruikt; hij doet het ongeveer negentig keer. De Besnijdenisschrijvers
(Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes, Jacobus, Petrus en Judas) gebruiken “Christus
Jezus” nul keer, d.w.z. nul keer dus.
Laten we het opnieuw bekijken:
Gebruik van “Christus Jezus” door Paulus:
90
Gebruik van “Christus Jezus” door alle anderen: 0
En hoe zit het dan met de naam “Jezus Christus?” De Besnijdenisschrijvers gebruiken
hem, volgens mijn telling, veertien keer. Gebruikt Paulus de titel “Jezus Christus” ook?
Ja. Ongeveer twintig keer. Waarom verwisselt alleen Paulus de titels? Net als de andere
schrijvers verwijst Paulus naar de persoon Jezus Christus. Maar, nogmaals, alleen Paulus
gebruikt de unieke combinatie Christus Jezus, want alleen Paulus ontving de waarheid
dat een select aantal mensen de titel “Christus” zal delen. Mensen die dit uiteindelijk
zullen doen staan in de brieven van Paulus bekend als “leden van het lichaam van
Christus.” De Besnijdenisheiligen, daarentegen, zijn geen leden van het lichaam van
Christus; nogmaals, zij zijn de bruid van het Lam (Openbaring 19:7-8), verbonden met
de naam “Jezus,” de primaire naam die onze Heer op aarde aannam.
A.E. Knoch schrijft in “Studies in Colosians”:
“Christus Jezus” en “Jezus Christus” - wat zit er een enorm verschil tussen deze twee titels,
hoewel de een slechts een verwisseling is van de ander. Jezus Christus is de nederige, verachte,
verworpen, gekruisigde Messias. Zijn heerlijkheden wachten tot de toekomst, tot het moment
van Zijn terugkeer op Aarde. Op dit moment heeft Hij hier beneden geen plaats.
Maar dan Christus Jezus! Hij is nu al de hoogste in de hemelen. Gezeten aan de rechterhand van
God is er geen waardigheid die gelijk is aan de Zijne.
Alle kracht en macht, alle soevereiniteit en gezag onder de hemelingen is in Hem
geconcentreerd. Daar wordt Hij niet vernederd, maar geëerd. Daar wordt Hij niet verworpen,
maar toegejuicht. Daar wordt Hij niet gekruisigd, maar verheerlijkt. Wij begroeten Hem, niet
alleen als de komende Koning op aarde, maar als het huidige Hoofd van alle hemelse macht en
majesteit. Gegroet, Christus Jezus!

7. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Gelovigen bekend vanaf de nederwerping van de wereld (Openbaring 17:8)
Het wilde beest dat jij waarnam was, en is niet, en het staat op het punt op te stijgen uit
de afgrond en gaat weg ter vernietiging. En die op aarde wonen, van wie de namen niet
geschreven zijn geworden in het boek van het leven vanaf de nederwerping van de wereld,
zullen zich verbazen, kijkend naar het wilde beest, dat het was en niet is en aanwezig zal
zijn.

In de gangbare versies werd “de nederwerping van de wereld” verkeerd vertaald met “de
grondlegging van de wereld.” Tussen de schepping van de hemelen en aarde in Genesis
1:1 en de herschepping van deze, beginnend in vers 3, heeft zich een gigantische ramp
voorgedaan. Genesis 1:1 uit de Concordant Version of the Old Testament [zie ook
www.schriftwoord.nl] leest: “In een begin schiep God de hemelen en de aarde.” Tot hiertoe
gaat alles goed. Dan lezen we in vers 2: “Wat de aarde betreft, zij werd chaos en
leegstaand.” Zo werd het.

De King James Version [en de gangbare Ned. vertalingen] zegt ten onrechte dat God het zo
gemaakt heeft (“In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En de aarde was
woest en leeg”), maar dat is onmogelijk: Jesaja 45:18 zegt dat Hij de aarde geformeerd
heeft opdat men erop zou wonen.
De intrede van zonde in de wereld begon niet bij Adam. De intrede van zonde begon bij
de nederwerping van de wereld, lang geleden in Genesis 1:2, lang voordat Adam in Eden
rondwandelde. Kennelijk ging het toen om een soort van geestelijke rebellie. Waarom is
dit van belang?
Israël is altijd bezig met zonde. De wet kwam, ogenschijnlijk, om met de zonde af te
rekenen. Een volk dat sterk afhankelijk is van vlees (Israël) vecht van nature tegen
vlees. De meeste Christenen bevinden zich in dit strijdperk; zij vechten voortdurend
tegen hun vleselijke neigingen. En dus klinkt de roeping van Israël “vanaf” de
nederwerping van de wereld logisch. Zodra zonde de wereld binnenkwam begon de strijd
tegen de zonde. Dit rijmt volmaakt met de roeping van Israël. Waarover gaat het Oude
Testament vooral? Zonde, zonde en nog meer zonde.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Gelovigen bekend vóór de nederwerping van de wereld (Efeziërs 1:3-4)
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met alle
geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus, zoals Hij ons vóór de
nederwerping van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en onberispelijk
zouden zijn voor Zijn aangezicht...

Geniet van dit wonder. Er zijn geen toevallige woorden of uitdrukkingen in de openbaring
van God. Wat een verschil tussen “vanaf” en “voor.” Wij werden geroepen in Christus
voordat zonde de wereld zelfs maar was binnengekomen. Met andere woorden: wij
waren veilig in Hem voordat dingen als fouten of mislukkingen zelfs maar bestonden. En
dus kunnen fouten of mislukkingen ons niet verwijderen van Christus. Niets kan ons
scheiden van de liefde van God (Romeinen 8:38-39). (Dat is de reden dat gelovigen die
Paulus volgen zo gelukkig zijn en mensen die jou met Israël om de oren slaan en de wet
volgen zo ellendig zijn en veroordelend en eigengerechtig.)
Laat me het nog een keer zeggen: Omdat God ons uitverkoos voor de intrede van zonde
in de wereld, kan de latere intrede van zonde niet verwoesten wat wij hebben in
Christus. (Ik spreek over de zekerheid van de gelovige, die Israël niet heeft.) Paulus
schrijft aan Timotheüs in 2Timotheüs 1:8-9
Lijd verdrukking met het evangelie, overeenkomstig de kracht van God, Die ons redt en
roept met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig
Zijn eigen bedoeling en de genade, die ons gegeven is in Christus Jezus...

Onze roeping is niet overeenkomstig onze werken. Waarom niet? Wij werden uitverkoren
in Christus voordat we ook maar enig werk hadden verricht. Nog verbluffender: wij
werden uitverkoren in Christus voordat onverkwikkelijke werken zelfs maar uitgevonden
waren. Waarom zou je in vredesnaam een Israëliet willen zijn? Vind je het leuk om tegen
zonde te strijden? Vind je het leuk om op de proef gesteld te worden? Ik ben bang dat
veel mensen dat leuk vinden. (Hallmark zou kaarten van medeleven moeten hebben die
zeggen: “Ik hoor dat je Israëliet wilt worden.” Aan de binnenkant een foto van een knul
die lijzig onder een stapel stenen ligt, met de tekst: “Sterkte ermee.”)
8. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Gelovigen eerst geroepen, daarna uitverkoren (Mattheüs 22:14)
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Het evangelie van de Besnijdenis wordt gepresenteerd als een “als/dan” voorstel. Dat wil
zeggen: “Als je Mijn roeping beantwoordt, dan zal Ik je uitverkiezen.”

En dus zegt Jezus in Openbaring 3:20
“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij
hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.”

Hou in gedachten dat dit vanuit het relatieve standpunt is. In absolute zin kan niemand
reageren op Jezus Christus, tenzij God hem of haar eerst het vermogen geeft om dat te
doen. Want Jezus getuigde ook: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij
zendt, hem trekt” (Johannes 6:44). God presenteerde het Besnijdenisevangelie als een
“als/dan” voorstel: als een mengsel van wet en genade. Relatief gesproken vereist het
menselijke medewerking. God wilde dat het zo gepresenteerd zou worden. Het
oorspronkelijke doel was om menselijk falen aan te tonen. God had een volk nodig dat
ervan overtuigd was dat het zichzelf zou kunnen rechtvaardigen door werken van de wet,
zodat Hij later naar deze mensen zou kunnen wijzen - volslagen mislukkelingen - en
zeggen: “Zie je nou wel? Door werken van de wet zal geen enkel vlees worden
gerechtvaardigd” (Romeinen 3:20).
(Herinner je dat Israël een gigantische vertoning was van het falen van het vlees: het
Christendom heeft de boodschap niet ontvangen en probeert nog altijd in onwetendheid en in strijd met de heersende tijdrekening - de wet te volgen.)
Werpt God Israël weg nu zij haar missie als slecht voorbeeld heeft vervuld? Nee. God is
barmhartig en trouw aan Zichzelf. Hij zal de beloften aan Israël vervullen; Hijzelf zal haar
een nieuw hart geven (Jeremia 31:33).
Ondertussen...
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Gelovigen eerst uitverkoren, daarna geroepen (Romeinen 8:30)
En hen die Hij van tevoren ertoe bestemt, die roept Hij ook en hen die Hij roept, die
rechtvaardigt Hij ook en hen die Hij rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook.

Nu Hij Israël tijdelijk aan de kant had gezet (lees Romeinen, hoofdstuk 11), was God er
klaar voor om een evangelie te lanceren dat gepresenteerd werd - vanaf het begin - als
een boodschap van volledige genade. Vandaar het radicale taalgebruik van Paulus. Bij
Paulus wordt redding eerder gepresenteerd als een gedane zaak - een feit - dan als een
“als/dan” voorstel. Het is niet iets dat je voor waar aanneemt; het is een waarheid die je
aanneemt. Kijk er zo eens naar:
Besnijdenisevangelie: “Dit kan van jou zijn - als de prijs goed is.”
Onbesnijdenisevangelie: “De prijs was goed (Christus’ offer) - kijk eens wat je nu hebt.”

Iedereen die door God is uitverkoren en is voorbestemd voor lidmaatschap in het lichaam
van Christus zal - op een bepaald punt tijdens zijn of haar leven in dit tijdperk - de
waarheid horen en er gehoor aan geven. De waarheid zal verstrekt worden aan hen die
voorbestemd zijn voor deze heerlijke roeping, overeenkomstig Romeinen 8:29-30
Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om
aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder
vele broeders. En hen die Hij van tevoren ertoe bestemt, die roept Hij ook en hen die Hij
roept, die rechtvaardigt Hij ook en hen die Hij rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook.

Hoe zou dit in vredesnaam kunnen worden opgevat als een uitdaging tot geloof? Als het
zoiets is, dan is het een uitdaging voor God om te vervullen wat Hij van te voren bepaald
had te zullen volbrengen. Als een lid van het lichaam van Christus - aionen* voor de
geboorte van die persoon voorbestemd - in dit leven niet op de hoogte wordt gesteld met
zijn of haar roeping, dan is dat de fout van God, niet van die persoon. * [“aionen” is Grieks en
betekent “lange tijdperken,” het wordt ten onrechte vertaald met “eeuwen” of “eeuwigheden”]
Wie
controleert, ten slotte, elke omstandigheid in het universum? God, natuurlijk (Efeziërs
1:11; Kolossenzen 1:20). Het Besnijdenisevangelie wordt gepresenteerd als een
uitdaging; dat is waarom mensen die op werken zijn gericht er van houden.

9. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Zullen de wet houden (Micha 4:2)
Vele volkeren zullen op weg gaan en zeggen: “Kom, laten wij opgaan naar de berg van
JAHWEH, naar het huis van de God van Jacob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn
wegen en zullen wij Zijn paden bewandelen.” Want uit Sion zal de wet uitgaan en het
woord van JAHWEH uit Jeruzalem.”

Mensen die andermans post lezen en die op zichzelf toepassen, krijgen allerlei verkeerde
ideeën. Christenen lezen dit vers uit Micha 4:2 en gebruiken het om te kunnen zeggen:
“Zie je nou wel? Wij moeten de wet houden.” Dit is net zo belachelijk als verwijzen naar
Gods instructies aan Noach (Genesis, hoofdstuk 6) en zeggen: “Zie je nou wel? Wij
moeten een ark bouwen.” In Micha gaat het niet eens over de plicht van Israël om de
wet te houden. Dat werd allang van haar verwacht en ze deed het niet. Dit is een belofte
van God: “Want uit Sion zal de wet uitgaan...” Hoe kan God daar zo zeker van zijn?
Hijzelf zal de wet schrijven op het gezamenlijke hart van Israël.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Niet onder de wet (Romeinen 6:14)
Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de
genade.

Geen wonder dat mensen in de war raken als ze de Bijbel lezen: ze gooien alles door
elkaar. Want, zeg nou zelf, hoe verzoen je Micha 4:2 met Romeinen 6:14? Hier is het
geheim dat de manier waarop je de Bijbel leest zal veranderen: je verzoent ze niet. Het
was nooit de bedoeling dat ze verzoend zouden worden. Het zijn twee verschillende
boodschappen, bedoeld voor twee verschillende groepen mensen. Zodra je deze
waarheid verneemt en er naar gaat leven, zullen Schriftgedeelten die je verwarden en
frustreerden op hun goede plek vallen. Nu hoef je genade niet langer te verdunnen om
haar overeen te laten stemmen met de wet. (Alsof dat überhaupt mogelijk zou zijn.) Nu
hoef je niet langer te proberen om wet te verheffen tot de status van genade.
10. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Waterdoop vereist (Handelingen 2:38)
En Petrus zegt tot hen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen.”

Ik zal nooit die bumpersticker vergeten die ik op een dag zag toen ik bezig was met mijn
eigen zaken en gelukkig leefde in de genade van God. De bestuurder was duidelijk een
religieus persoon die de twee evangeliën vermengde en deze bumpersticker gekocht had
van een standaard, Christelijk bumperstickerbedrijf dat ook de twee evangeliën
vermengde. De sticker zei: “Gehoorzaam Handelingen 2:38.”
Als ik niet beter geweten had, dan had dit deprimerende, anachronistische bevel mijn
dag verpest. In plaats daarvan schudde ik mijn hoofd, had medelijden met die persoon
en ging verder met zwelgen in de genade van God - zonder nat te hoeven worden.
Ja, er was ooit een tijd dat waterdoop vereist was. Er was ooit ook een tijd dat het
vereist was dat je een lammetje naar Jeruzalem bracht en toekeek terwijl zijn keeltje
werd doorgesneden. Bloed aan je deurpost smeren werd ook van je verlangd, gedurende
een bepaald tijdperk dat nu in het verleden ligt. Er was ooit een tijd dat je alle
mannelijke nakomelingen moest besnijden op de achtste dag na de geboorte - en wee je
gebeente als je het op de negende dag deed.
Handelingen 2:38 was een oproep tot berouw, verspreid onder een volk dat zich kort
geleden schuldig had gemaakt aan het doden van zijn eigen Messias.

Het “berouw” van de context had de bedoeling dat men zich de haren uit het hoofd zou
rukken vanwege het doden van de Christus. Heb jij de Messias van Israël gekruisigd? Ik
niet. Dus sla je poging te gehoorzamen aan Handelingen 2:38 maar over en ga in plaats
daarvan zwelgen in de genade van God.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Waterdoop niet vereist (1Korinthiërs 1:17; 12:13)
Want Christus zendt mij niet om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet
met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.

Letterlijke doop reinigt en verenigt ceremonieel door middel van water. Figuurlijke doop
reinigt en verenigt door middel van geest. Het doet wat waterdoop deed, zonder de
handdoek. Tegenwoordig worden we gedoopt in de dood van Christus (Romeinen 6:3-4).
Wij hebben volledige vereenzelviging met Christus - Zijn dood, begrafenis, opwekking en
verheerlijking. Waterdoop was de schaduw en volledige vereenzelviging met Christus is
het materiaal [de substantie]. Nu we het materiaal hebben is het dwaas om terug te
keren naar de schaduw ervan. Dat lijkt veel op een volwassene die aan een speen zuigt.
Nogmaals, er was ooit een tijd dat waterdoop redding bracht. Betekent dit dat berouw en
dopen vandaag nodig zijn? Zouden we de boodschap moeten verkondigen dat het kruis
van Christus ons redt van zonde, of dat redding komt van Christus plus doop en berouw?
Is het antwoord op deze vraag niet iets dat we zeker zouden moeten weten? Misschien
zouden we ons moeten afvragen: wat heeft God onlangs over dopen gezegd? Negeren
van wat God onlangs gezegd heeft over een belangrijk onderwerp zou iemand ertoe
kunnen aanzetten om een ark te gaan bouwen, zich te laten besnijden voor redding of
schapen te gaan offeren.
Want ook in één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken,
hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn gemaakt om één geest in zich op te nemen.
- 1Korinthiërs 12:13

Paulus bracht een nieuwe boodschap naar de volkeren en ja, Paulus heeft inderdaad in
het begin een paar mensen gedoopt - niet in de doop van Johannes, maar in de naam
van de Heer Jezus. Herinner je dat de doop een generiek ritueel is dat mensen
ceremonieel reinigt en hen verbindt tot een gemeenschappelijke zaak.
Hier is de sleutel, met betrekking tot Paulus: zijn bediening ging “van heerlijkheid tot
heerlijkheid” (2Korinthiërs 3:18). Met andere woorden: de Paulus van het midden van
Handelingen is niet de Paulus van Efeziërs. Paulus verwijderde geleidelijk alle rituelen en
ceremonies uit zijn boodschap en zo werd het geleidelijk en uiteindelijk een boodschap
van zuivere genade. En zo is het vandaag nog steeds. Tegenwoordig is er maar één doop
(Efeziërs 4:5) en die is niet in water.
Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de
doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven
zouden wandelen.
- Romeinen 6:3-4

Als mensen mij vragen of ik ben gedoopt, dan ben ik in de gelegenheid om Christus te
verkondigen en zeg ik: “Ja, ik ben 2000 jaar geleden gedoopt.” Dopen in water ontkent
vandaag de dag de grote waarheid van de doop in Christus’ dood. Dan kun je net zo
goed weer lammetjes gaan doden voor vergeving van zonden.

11. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Moeten opnieuw geboren worden (“wedergeboren” - Johannes 3:3)
Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet
opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”

Christus zinspeelde op Jesaja 66:8 - een volk zou geboren worden in één dag. Nicodemus
(de man tegen wie Jezus sprak) had daarvan moeten weten. “Opnieuw geboren worden”
betekent iets nieuws voortbrengen uit iets ouds. Het oude is Israël en het nieuwe is een
Israël met een hart van vlees in plaats van steen. We hebben het nog steeds over
hetzelfde ruwe materiaal: Israël. Het Christendom maakt zich enorm druk over
“wedergeboren” worden, met weinig tot geen besef van het feit dat “wedergeboren”
worden een nationale opwekking van Israël is, niet een individuele opwekking van nietJoden.
De nieuwe geboorte is niet hier en daar een goede Israëliet. Individuen worden niet
opnieuw geboren; er gaat een volk opnieuw geboren worden. (Geen enkel persoon,
terwijl ik dit schrijf, is ooit opnieuw geboren geworden.) Natuurlijk bestaat het volk uit
individuen, dus iedere Israëliet die voorbestemd is voor het koninkrijk wordt tegelijkertijd
opnieuw geboren wanneer God het samengestelde volk een nieuw hart geeft.
Het duizendjarig koninkrijk zal zich op deze zelfde aarde afspelen. In het duizendjarig
koninkrijk zal deze afgeplatte bol waarop we nu zitten herschapen worden. God zal de
vloek ervan wegnemen en zal haar vruchtdragende mogelijkheden nieuw leven inblazen.
In zekere zin zal deze aarde dus “opnieuw geboren” worden, samen met Israël. Net als
bij Israël zal het hetzelfde ruwe materiaal zijn dat wordt vernieuwd.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Zijn een nieuwe schepping (2Korinthiërs 5:17)
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het primitieve is
voorbijgegaan. Zie, er is iets nieuws gekomen!

Een nieuwe schepping is veel radicaler dan een nieuwe geboorte. Nogmaals, een nieuwe
geboorte is regeneratie. Een nieuwe geboorte neemt hetzelfde ruwe materiaal en maakt
er iets nieuws van. Daar praat Paulus hier niet over. In Christus heeft God de oude
mensheid uitgewist. De diepste boodschap van het kruis is: God is helemaal overnieuw
begonnen. Dit is niet de boodschap van Israël. Bij Israëls boodschap (het evangelie van
de Besnijdenis) is Israël nog steeds van belang. Bij Israëls boodschap blijft de oude
mensheid intact en wordt hervormd, niet vernietigd. Petrus heeft de diepten van het
kruis nooit uiteengezet. Petrus leerde nooit dat het kruis de oude mensheid uitwiste - dat
wist hij niet: Jezus heeft het hem niet gegeven. De verheerlijkte Christus gaf deze
boodschap alleen aan Paulus. En dus maakte Paulus een einde aan vleselijke verschillen
en zei dat er, in Christus, “Jood noch Griek” is (Galaten 3:28). Petrus heeft dit nooit
gezegd en dat kon hij ook niet. Petrus moet een Israëliet zijn om te kunnen regeren in
het koninkrijk.
Het Besnijdenisevangelie is aantrekkelijk voor vleselijke mensen. Christenen en Joden
vinden het heerlijk om aan hun vlees te werken; het zijn vleselijke mensen. Ze houden
van het idee van hervorming. Ze houden van zelfverbeteringsprogramma’s.
Wij, echter, die de diepste diepten van het kruis hebben geproefd, zijn niet
geïnteresseerd in hervorming. Wij kijken naar onszelf en zeggen: “Vergeet het maar!”
Dat is de Martin Zender definitie van de nieuwe schepping. Nieuwe schepping kijkt naar
oude schepping en zegt: “Vergeet het maar!” Waarom? Het is al te ver heen om nog
gered te worden. Ik wil er niet aan werken - ik wil helemaal opnieuw beginnen. De
nieuwe schepping laat me dat doen. Of, zou ik misschien moeten zeggen, de nieuwe
schepping heeft het al gedaan. Het enige dat er voor mij overblijft is dat te beseffen.
“Het primitieve is voorbijgegaan. Zie, er is iets nieuws gekomen!” (2Korinthiërs 5:17). Ik
weet niet hoe het met jou zit, maar dit is één van de beste dingen die ik ooit gehoord
heb.

Dit ben jij - nu - in geest. Je bent gloednieuw. Dus vergeet al die zorgen om je vlees.
Beschouw het als dood (Romeinen 6:5-11) en ga door met Christus aanbidden met vrede
en geestesvreugde.
12. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
De schuld kwijtgescholden (dat wil zeggen: vergeven - Lucas 11:4)
En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Het bovenstaande is een quote uit het wereldberoemde “Onze Vader.” (Zo wordt het in
de Bijbel niet genoemd. Het is het gebed dat Jezus gaf aan Zijn discipelen.) Het
bovenstaande vers leest in de gebruikelijke vertaling: “Vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.”
Vergeving veronderstelt schuld. Vergeving zegt: “Je deed iets verkeerds, maar ik zal net
doen alsof je het niet deed. Er is een straf voor jouw misdaad, maar ik zal het nu door de
vingers zien en je laten gaan.”
De Nederlandse onderdelen van het Griekse woord voor “vergeven” - aphiemi - zijn “vanlaten.” Vergeving is dus, letterlijk gezegd, iemand van de straf laten voor de misdaad die
hij/zij beging.
Zo prachtig als vergeving en kwijtschelding zijn, het addertje onder het gras is dat een
kwijtschelding kan worden herroepen. We zien dit in Mattheüs 18:23-35, in de gelijkenis
van de 10.000 talenten schuldenaar. Hoewel de meester de enorme schuld van zijn slaaf
had kwijtgescholden, werd de kwijtschelding herroepen toen die slaaf weigerde om
dezelfde vergeving te verlenen aan zijn bediende. En dus hangt de duurzaamheid van de
kwijtschelding af van het gedrag van degene die hem ontvangt.
Menselijk gedrag is onstabiel. En daarom dus ook kwijtschelding: hij kan herroepen
worden. Israëlieten (en Christenen die geloven in het Besnijdenisevangelie) moeten
voortdurend hun redding in de gaten houden. Lijkt je dat wat? Nogmaals, vleselijke
mensen houden van de uitdaging en ze houden ervan om eigengerechtig andere mensen
te veroordelen die, volgens hen, niet de juiste cijfers behalen.
Ik? Ik zou liever gerechtvaardigd zijn en me met mijn eigen zaken bemoeien.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Zelfs niet eens schuldig (dat wil zeggen: gerechtvaardigd - Romeinen 5:1)
Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer, Jezus Christus.

Geen enkel gerechtshof in het land zou Richard Nixon niet schuldig aan wangedrag
hebben verklaard. Richard Nixon werd vergeven en daarom niet gerechtvaardigd. Hij
misdroeg zich, maar Gerald Ford vergaf hem of schold hem de schuld kwijt. Besef hoe
radicaal het is om te worden gerechtvaardigd. Het grondwoord van “gerechtvaardigd” is
“recht.” En “recht” betekent “juist.” Gerechtvaardigd zijn betekent dat er “Niet schuldig!”
werd uitgesproken.
Hoe kan iemand die niet schuldig is vergeven worden? Dat is onmogelijk.
“Je bent niet schuldig aan deze misdaad. Je deed niets verkeerd. In feite heb je juist
gehandeld. Daarom zullen we de misdaad door de vingers zien.”
Dat is belachelijk. Niemand ziet de misdaad door de vingers van een gerechtvaardigd
persoon, omdat een gerechtvaardigd persoon sowieso al nooit iets misdaan heeft.
“Rechtvaardiging” werd gedegradeerd tot een vage theologische term. En toch is het niet
moeilijker dan “de rechterkantlijn marge instelling ” van je tekstverwerkingsprogramma.
Deze functie neemt al je tekst en stemt die af op een bepaalde maatstaf of norm. Toch?
Goed dan: Nu begrijp je rechtvaardiging. Goed doet dit met ons. Zijn maatstaf is Christus
en Hij stemt ons af op Christus. Doet Hij dit naar aanleiding van ons gedrag? Nee. Als Hij
dat deed zouden we nooit gerechtvaardigd kunnen worden.

Hij baseert dit op het werk van Zijn Zoon, Jezus Christus. Wij worden “om niet
gerechtvaardigd in Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (Romeinen 3:24).
Paulus: “Want wij houden een mens voor gerechtvaardigd door geloof, buiten werken
van de wet om” (Romeinen 3:28).
Dus hou op met God elke dag om vergeving te smeken. Dit beledigt Hem. Hij heeft er
schoon genoeg van. Als je een Israëliet was dan zou God het kunnen tolereren. Maar Hij
heeft aan jou de diepten van het kruis onthuld. Hij heeft aan jou onthuld dat het
afschuwelijke lijden van Christus jou rechtvaardigt voor Hem. Dus als jij grienend over de
vloer rolt omdat je het Hem nooit naar de zin kunt maken en je je dag doorbrengt met
Hem te smeken jou te vergeven en aardig tegen je te zijn, dan rolt Hij gewoon met Zijn
ogen en slaakt een hele, diepe zucht. Jouw gekruip beledigt eigenlijk wat God volbracht
heeft door Zijn Zoon aan dat vreselijke kruis. Het kruis was vreselijk met een bepaalde
reden - niet waar?
Hoe zou jij het vinden als je iemand een Kerstcadeau gaf, die vervolgens over de vloer
zou gaan liggen kronkelen en kreunen hoe onwaardig hij is en dat hij onmogelijk jouw
cadeau kan aannemen omdat hij zo’n slecht en verdorven persoon is? Zou je daar geen
afkeer van krijgen? Zou dat niet de ultieme belediging zijn?
Of we nu wel of niet in het besef ervan leven, God heeft ons gerechtvaardigd. Dus je
leeft óf in het besef van het feit dat God jou ziet door de Persoon en het werk van
Christus, óf je rolt over de vloer, jezelf uitputtend (religieuze uitputting is de lelijkste
vorm), onnodig huilend en God smekend om iets te doen aan jouw arme vlees wat Hij
2000 jaar geleden al gedaan heeft.
Je bent een nieuwe schepping in Christus.
Word wakker en snuif de geur van rechtvaardiging op.
13. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
De goddelozen [oneerbiedigen] zijn veroordeeld (2Petrus 2:4-6)
Want indien God de zondigende boodschappers [engelen] niet spaart, maar in de duistere
grotten van Tartarus werpt, hen overgeeft om vastgehouden te worden tot het oordeel; en
de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, een verkondiger van
gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij een vloed over de wereld van de goddelozen
bracht; en de steden Sodom en Gomorra veroordeeld heeft, ze gereduceerd heeft tot
sintels door een omkering, en tot een voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden
leven...

Ben jij goddeloos onder het evangelie van de Besnijdenis? Dan kun je maar beter
dekking zoeken.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
De goddelozen [oneerbiedigen] zijn gerechtvaardigd (Romeinen 4:5)
Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt
zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

Ben jij goddeloos onder het evangelie van de Onbesnijdenis? Dan voldoe je aan alle
kwalificaties voor rechtvaardiging.
14. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Moeten werken hebben, anders is het geloof dood (Jacobus 2:20)
Wilt u nu weten, o leeg mens, dat geloof buiten de werken dood is?

Religieuze mensen en Christelijke theologen bezig zien met proberen Jacobus en Paulus
met elkaar te verzoenen amuseert me. Ooit zag ik in een dierentuin hoe een chimpansee
probeerde om een vierkant paaltje in een rond gat te stoppen en ik was net zo vermaakt.

Simpel feit: In het Besnijdenisevangelie is geloof niet voldoende. Het moet vergezeld
gaan van werken, want anders ben je dood.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Moeten niet werken, alleen geloof hebben (Romeinen 4:5)
Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt
zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

In het evangelie van de Onbesnijdenis beledigen werken in feite geloof. Waarom? Ons
geloof is een gave (Romeinen 12:3) dat ons op de hoogte stelt van het voltooide werk
van Christus aan het kruis. (Lees hierboven: “in Hem geloven.”) De Besnijdenismensen
geloven in Hem en in zichzelf. De redding van de Besnijdenis is een coöperatieve
redding. Niet die van ons.
15. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Moeten overwinnaars zijn om de tweede dood te ontlopen (Openbaring 2:11)
Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de ecclesias [de uitverkorenen] zegt. Wie
verovert, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

De King James Version leest: “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de
kerken zegt; Wie overwint zal geen schade toegebracht worden door de tweede dood.”
Veel Christelijke organisaties van vandaag zijn gebaseerd op “overwinnen.” In feite is
het een modewoord in veel Israëlgeoriënteerde kampen. Iedereen wil “overwinnen.” Zij
die dat doen worden, nota bene, “Overwinnaars.” Hier kan niets tegenop, want alleen
degene die overwint ontloopt de tweede dood. En niet alleen dit, want alleen
Overwinnaars mogen eten van de boom des levens, volgens Openbaring 2:7 (King James
Version):
Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de kerken zegt. Wie overwint, hem zal Ik
te eten geven van de boom des levens, die midden in het Paradijs van God staat.

Deze oproep om te overwinnen-want-anders past uitstekend bij Jacobus, die schrijft dat
geloof zonder werken dood is. In het boek Openbaring levert geloof zonder werken je de
tweede dood op.
Nogmaals, dit soort dingen is aantrekkelijk voor vleselijke, religieuze mensen. (Ik sluit
Joden hierbij in en Christenen die voor het overgrote deel als de Israëlieten willen zijn.)
Religieuze mensen veren enthousiast op bij de oproep om te overwinnen. Op deze
manier kan de religieuze persoon overwinnen en zich beter voelen dan andere mensen
die niet overwinnen. Nogmaals, de oproep van Israël heeft alles te maken met je
superieur voelen; Israël is superieur. Israël moet nog wel tot het besef komen Wie de
bron is van haar superioriteit - de Messias - maar toch. Het voelt best lekker om te
overwinnen terwijl andere mensen in de poel van het vuur worden geworpen, die
(letterlijk) de tweede dood is.
Christenen en Joden nemen ten onrechte aan dat hun roeping het ultieme is. Ze wijzen
naar het boek Openbaring en, voor hen, is dit het ultieme: Overwinnaar zijn en eten van
de boom des levens en de tweede dood ontlopen. Zij kunnen zich niets beters
voorstellen. Sommige van hen lijken eigengerechtig en arrogant, omdat ze dat ook zijn.
Wat deze mensen nodig hebben is: een aanwijzing omtrent een betere roeping en
verwachting. Hier is de grote aanwijzing, uit Paulus’ brief aan de Efeziërs:
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Gered van de tweede dood door genade alleen (Efeziërs 2:8-9)
Want in genade, door geloof, bent u gered en dat niet uit uzelf, het is Gods
toenaderingsgeschenk; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Zowel Christenen als Joden geloven niet echt in redding door genade alleen (leden van
het lichaam van Christus, echter, geloven het wel). In feite hebben de meeste mensen
een hekel aan redding door volle genade. Het elimineert alle vleselijke voordelen. Het
maakt een einde aan iemand die overwint en een ander die niet overwint. Het is veel
leuker en voelt veel beter om een T-shirt te dragen met de tekst “Overwinnaar” dan een
shirt dat zegt: “Ik ben aan de tweede dood ontkomen, maar niet door eigen verdienste.”
Man, wat zou ik er een hekel aan hebben om dat T-shirt te moeten verkopen. Ik zou
failliet gaan.
Herinner je je die scene uit de film “Raiders of the Lost Ark” als Harrison Ford op het
vliegveld die vechtsportgoeroe tegenkomt, zwaaiend met zijn samoerai zwaard? Die vent
draait allerlei figuren met zijn zwaard om Indy te intimideren. Indy tolereert de show een
poosje, haalt dan simpelweg zijn schouders op en knalt die vent neer.
Als Overwinnaars over mij de baas proberen te spelen, laat ik ze even hun gang gaan en
haal dan Efeziërs 2:8-9 tevoorschijn en schiet ze er min of meer mee overhoop. Of ze
snappen het, óf ze vallen op de grond als een zak bieten. Hoe dan ook, ik wandel
tevreden weg.
16. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Moeten anderen vergeven, opdat God hen vergeeft (Mattheüs 6:15)
Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook
niet vergeven.

Dit grijpt terug naar het vorige gedeelte over vergeving versus rechtvaardiging.
Ik zal nooit die opname vergeten van een toespraak van Corrie ten Boom, de beroemde
Nederlandse overlevende van het concentratiekamp. Tijdens haar toespraak in een kerk
haalde Corrie dit vers aan. Ze zei dat ze haar Duitse vervolgers moest vergeven, want
anders zou God haar niet vergeven. Hier is een quote van die opname, die ik altijd zal
onthouden:
“Nou? Jezus zei het, dus moet het waar zijn.”
O, Corrie. Het is waar. Maar Jezus zei het niet tegen jou. God zei ook tegen Noach dat hij
een ark moest bouwen. “Nou, God zei het, dus moet het waar zijn.” Ja, het is waar. Waar
voor Noach, niet voor ons.
Iets in Corrie’s toon suggereerde vermoeide berusting, alsof Corrie diep van binnen
wenste dat wat ze zei niet waar was. Of misschien wist ze dat dit vers botste met andere
verzen die genade ophemelen. Ik zeg niet dat Corrie haar vervolgers niet wilde vergeven.
Ik veronderstel alleen maar dat zij zich geestelijk voldoende bewust was om zich af te
vragen waarom God nog altijd een “doe dit, want anders” boodschap presenteerde aan
een hart, dat zich neigt tot genade.
Het is namelijk zo dat Hij dat niet doet. Ja, ik weet dat het vers er duidelijk staat in de
rode woorden, die Jezus sprak [In een zogenaamde “rode letter editie” van de Bijbel zijn de woorden
van Jezus in rode inkt gedrukt.], maar de opgewekte Christus sprak iets nieuws tot harten die
hunkeren naar genade - iets dat geestelijk hoger is dan de roodgedrukte woorden. De
woorden van de Man van Galilea waren de woorden van een dienaar van het
Besnijdenisevanglie (Romeinen 15:8).
Ik vraag aan mensen die denken dat Mattheüs 6:15 op hen slaat (in plaats van slechts
op Joden en hen die Israëliet willen zijn) of ze het echt geloven. Ik vraag hen of ze
werkelijk geloven dat als ze vandaag zouden sterven zonder iemand vergeven te hebben
- wat dan ook - dat God hen dan naar de Christelijke versie van de “hel” zou sturen. Dan
weten ze niet wat ze zeggen moeten. Dat komt doordat ze, wat dit onderwerp van
vergeving versus rechtvaardiging betreft, in helse verwarring leven.

Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Ga genadevol met anderen om, zoals ook God genadevol met jullie omgaat
(Efeziërs 4:31-32).
Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met
alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en genadevol,
zoals ook God in Christus genadevol met jullie omgaat.

Anderen vergeven zoals God ons vergeven heeft is niet de manier hoe wij ons moeten
gedragen. Waarom niet? God heeft ons niet vergeven; Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij
heeft ons “om niet” gerechtvaardigd (Romeinen 3:24), dat wil zeggen: door genade.
Omdat we zo gezegend zijn met genade, dienen wij diezelfde genade aan anderen te
doen toekomen. Genade is niet gebaseerd op gedrag. Als dat zo was, dan was het geen
genade. Het is juist zo dat genade gedijt in afwezigheid van goed gedrag, omdat zonde en zonde alleen - genade haar betekenis geeft. Als de zonde verdwijnt, dan verdwijnt ook
de genade.
17. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Genade verwachtend (1Petrus 1:13)
Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de
genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Besnijdenisgelovigen kijken altijd vooruit naar dingen die wij, in geest, al hebben.
Geestelijk zijn wij over Israël heen gesprongen. Voel je daar niet slecht over; het was
niet jouw idee. Hou op met piekeren en zwelg erin.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Staan in genade (Romeinen 5:1-2)
Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus.
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen, door geloof, tot deze genade waarin
wij staan, en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God.

Zie je nou wel? Terwijl Israël nog steeds genade verwacht, wordt er van ons gezegd dat
wij erin staan. Nu. God wil dat wij leven en ons koesteren in de gaven die Hij ons
gegeven heeft. Ik weet dat het verwarrend is als er zoveel ogenschijnlijk tegenstrijdige
aansporingen in de Schrift staan. Maar nu weet je dat deze aansporingen helemaal niet
met elkaar in strijd zijn. Ze zijn juist uitermate geschikt voor de mensen voor wie ze
werden geschreven. Zoals John Wycliffe de zo beroemde woorden uitsprak, die ik al
eerder aanhaalde:
Het zal je enorm helpen om de Bijbel te begrijpen, als je er niet alleen maar op let wat er
gesproken of geschreven wordt, maar door wie en aan wie, met welke woorden, op welk
moment, waar, met welke bedoeling, onder welke omstandigheden, denkend aan wat eraan vooraf
ging en aan wat erop volgt.
“Het zal je enorm helpen?” Dat is wel heel erg bescheiden.
18. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Nog niet geopenbaard wat zij zullen zijn (1Johannes 3:2)
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen
zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij zullen zijn zoals Hij; want wij
zullen Hem zien zoals Hij is.

Het is altijd één stap verder naar het Besnijdenisevangelie dan naar het evangelie van de
Onbesnijdenis. De openbaring van Christus aan de Besnijdenisheiligen gaat vooraf aan
hun gelijk worden aan Hem. Klinkt goed. Wat zou beter kunnen zijn? Ons geschenk:
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer (2Korinthiërs 3:18)
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, worden
veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals van de Heer, Die
geest is.

Op dit moment weerspiegelen wij de heerlijkheid van de Heer. Christus spreekt met ons niet in gelijkenissen zoals Hij deed met Israël, maar - direct. Als wij de diepste
waarheden van het kruis gaan beseffen, worden wij veranderd in hetzelfde beeld als
Christus. En dat helpt om het volgende duidelijk te maken:
19. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Zijn openbaarwording is hun verandering (1Johannes 3:2)
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen
zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij zoals Hem zullen zijn, want
wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Nogmaals, hier hebben we een twee-stappen-proces. Als Hij aan Israël geopenbaard
wordt, dan zullen zij zijn zoals Hij.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie
Zijn openbaarwording is hun openbaarwording (Kolossenzen 3:4)
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid.

Bij het lichaam van Christus is Zijn openbaarwording onze openbaarwording: Wij zijn Zijn
lichaam, niet Zijn bruid. Als Hij verschijnt kunnen wij niets anders dan ook verschijnen,
want wij zijn één met Hem. Wij hebben een gelijktijdige werkelijkheid, geen tweestappen-proces. Het is niet: Christus verschijnt en dan wij. Het is: CHRISTUS. (Want wij
zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn ook tot christus gemaakt, dat wil zeggen, gezalfd.)
20. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Aangespoord om zorgen op Hem te leggen (1Petrus 5:6-7)
Wees dan vernederd onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Net wanneer je denkt dat je zorgen op Christus leggen het heerlijkste is wat er bestaat,
komt de radicale Paulus langs en worden wij:
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Aangespoord om ons nergens zorgen over te maken (Filippenzen 4:6)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God...

Ooit hoorde ik predikant Ray Prinzing beschrijven hoe hij omging met zijn vlees. Als hij
zondigde, zei hij, stelde hij zichzelf voor alsof hij de zonde aan een vork prikte en hem
aan God gaf. Ik dacht toen dat dit een goede analogie was.

Toen ik echter vertrouwd raakte met de waarheden van rechtvaardiging, besefte ik dat
Prinzing het over een twee-stappen-proces had: 1) zonde erkennen, 2) hem weggeven.
Rechtvaardiging begrijpen leerde mij dat God mij de zonde zelfs niet eens toerekent. Zo
verbijsterend als een dergelijke waarheid mag klinken, Paulus schrijft hier heel duidelijk
over in Romeinen 4:8 - “Gelukkig is de mens, wiens zonde de Heer geenszins zal
toerekenen!”
Dus als God mij niet langer zonde toerekent, hoe kan ik die dan aan een vork prikken en
aan Hem geven? Voordat ik iets aan een vork kan prikken moet ik erkennen dat het
bestaat. Maar Paulus vertelt mij dat ik dat niet moet doen. Paulus zegt: “Leg neer die
vork, Zender.”
En zo is het ook met zorgen. Petrus zegt, in wezen: “Prik je zorgen aan een vork en geef
ze aan God!” Dat klinkt als de ultieme, geestelijke verrichting totdat we Paulus, in wezen,
horen zeggen: “Maak je zelfs niet eens zorgen. Met Christus zouden zorgen zelfs niet
eens moeten bestaan. Als je met een vork in je zorgen zit te prikken, dan heb je de
genade van God niet begrepen. Laat die vork vallen, mensen, en wees in geen ding
bezorgd.”
21. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Aangespoord om in Hem te blijven (1Johannes 2:28)
En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij
geopenbaard zal worden en niet door Hem beschaamd gemaakt worden in Zijn
aanwezigheid.

Nogmaals, dit toont het verschil tussen met Christus zijn en een lid van Zijn lichaam zijn.
Als Christus daar is en jij bent hier, dan kun je maar beter dicht bij Hem blijven of je
riskeert beschaamd gemaakt te worden in Zijn aanwezigheid. Maar als je een deel bent
van Zijn lichaam hoe kun je dan niet zijn waar Hij is? Moet je aangespoord worden om bij
jezelf te blijven? Natuurlijk niet. Zo is het ook met ons en Christus: Het is voor ons
onmogelijk om beschaamd gemaakt te worden in Zijn aanwezigheid.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Gestorven met Hem; Hij kan Zichzelf niet verloochenen (2Timotheüs 2:11,13)
Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook
met Hem leven... als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw - Hij kan Zichzelf niet
verloochenen.

Daar heb je het al. “Hij kan Zichzelf niet verloochenen.” Waarom niet? Christus
vereenzelvigt ons met Zichzelf. Als Hij ons verloochent, dan verloochent Hij Zichzelf. Kijk
hoe Paulus het voornaamwoord “wij” in verband brengt met “Zichzelf”: Als wij ontrouw
zijn, blijft Hij getrouw. Waarom? Hij kan Zichzelf niet verloochenen.
Wij = Zichzelf.
Deze waarheid zul je niet aantreffen in de vier evangeliën, noch in enige andere brief van
de Besnijdenis. Het is alleen bij Paulus te vinden. Israël is er altijd één stap van
verwijderd. Nogmaals, zij zijn de bruid, niet het lichaam.
In dat laatste gedeelte van 2Timotheüs verwijst Paulus naar zijn eigen brieven en quote
in feite uit zijn brief aan de Romeinen. Een sleutelgedeelte legt onze identificatie met
Christus uit, Romeinen 6:5-11. Let op de herhaling van het woord “samen” - een
sleutelwoord van dit sleutelgedeelte:
Want als wij met Hem samen geplant zijn, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen
wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens
samen met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden
en wij op geen enkele manier meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven
is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu samen met Christus gestorven zijn, geloven wij
dat wij ook samen met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt
uit de doden, niet meer sterft.

De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en
altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u
uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze
Heer.
22. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Hebben over het algemeen moeite met het begrijpen van Paulus’ evangelie
(2Petrus 3:15-16)
En beschouw het geduld van onze Heer als redding; zoals ook onze geliefde broeder
Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven,
wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te
begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen
verderf, net als de rest van de Schrift.

Arme Petrus. Hij kon Paulus niet helemaal volgen. Het was voor iemand uit de volkeren
makkelijker om Paulus te begrijpen dan voor Petrus. Petrus had al die Israëlitische
bagage. Iemand uit de volkeren hoort over volle genade en zegt: “O. Oké. Cool.” Een
Israëliet hoort het (of een religieuze Christen - één pot nat) en zegt: “Huh? Dat kan niet!
Er zijn zoveel dingen die we moeten doen om God te behagen!”
Mensen die vanaf hun geboorte gedrenkt zijn in religie hebben veel moeite om genade te
bevatten. Ik probeerde vroeger om met voorgangers te praten over de genade van God
en ik dacht dat als ik hen zover kon krijgen om de verschillen te zien van Paulus’
evangelie, dat zij het dan wel zouden doorgeven aan hun gemeenteleden. Nou, praten
met een opgeleide seminarist over de genade van God is net zoiets als een
atoomonderzeeër proberen te beschrijven aan een diepzee-weekdier. Ze snappen het
gewoon niet. Ze zijn teveel doordrenkt met wet en werken.
Tegenwoordig leer ik veel liever de genade aan onopgeleide mensen die nog steeds hun
eigen hersenen aansturen en niet zijn aangesloten bij de sekte van het Christendom. Ik
vertel deze mensen over Paulus en genade en zij zeggen: “Echt waar? Wat fantastisch!”
Niets maakt religieuze Christenen kwader dan beginnelingen, nota bene, die hen
overtreffen in geestelijke vrijheid. Ze haten het om te horen dat mensen gezegend
worden zonder er iets voor te hoeven doen. Waarom? Omdat zij zich uit de naad gewerkt
hebben om te komen waar ze nu zijn. Zij hebben gezweet en getobd tot er stoom uit hun
oren kwam - dus, laat andere mensen, godbetert, ook maar zweten en tobben en
stomen.
Eén van deze zweterige, religieuze, stomende mensen klaagde ooit tegen mij: “Zender,
jij maakt redding veel te makkelijk!”
Mijn antwoord: “Werkelijk? O, wauw. Mijn fout. Dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Ik
wilde niet zeggen dat het makkelijk is - Ik wilde zeggen dat het gratis is.”
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Begrijpen over het algemeen beide evangeliën (2Korinthiërs 12:11)
Ik ben roekeloos geworden, u dwingt mij ertoe, want ik behoor door u aanbevolen te
worden, want ik ben in niets minder dan de allerhoogste apostelen, zelfs al ben ik niets.

Paulus had een voorsprong op Petrus omdat hij zowel Petrus’ evangelie begreep als zijn
eigen evangelie. Hoe? Paulus was opgevoed in Petrus’ evangelie. Paulus was één van die
zeldzame Israëlieten die zijn voorouderlijke bagage kon loslaten en op de genadetrein
kon springen. Paulus begreep beide boodschappen; daarom kon hij met succes
redetwisten met iedereen - Jood of Griek - over zaken betreffende Christus. Als iemand
uit de Besnijdeniscategorie zich echter verhief tegen Paulus, moest de besnedene al snel
het onderspit delven, omdat hij alleen zijn eigen evangelie kende en niet dat van Paulus.
Genade begrijpt beide evangeliën, omdat de vreugde van genade over het algemeen
gefundeerd is op een verleden van werken en falen.

Iemand die echter alleen maar in de wet is onderwezen, heeft nooit de overtreffende
genade geproefd. Daarom heeft de wettische persoon maar één standpunt van waaruit
hij kan argumenteren.
23. Evangelie van de Onbesnijdenis, Petrus’ evangelie:
Moeten waakzaam zijn (Lucas 12:37; Hebreeën 9:27-28)
Gelukkig zijn de slaven die de Heer wakend aantreft bij Zijn komst. Ik verzeker jullie dat
Hij Zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen.

Hier hou ik van. Dat wil zeggen, ik hou er van dat ik het niet hoef te doen. Het
bovenstaande heeft betrekking op het “Overwinnaars” thema. In Israël moest je letten
op tekenen en o, wee, als je dat niet deed. Je moest voortdurend op je hoede zijn, zoals
de gelijkenis van onze Heer over de tien maagden aantoonde (Mattheüs 25:1-12). Als je
lamp olie tekort kwam als de Bruidegom verscheen, dan miste je de bruiloft. Het laatste
wat je wilde was rondstruinen naar olie als je Zijn naderende voetstappen hoorde.
Niemand weet het uur van Zijn verschijning, dus je moet voortdurend je oliepeil in de
gaten houden - en ik bedoel niet in je auto.
En zoals het de mens bepaald is eenmaal te sterven, doch daarna een beoordeling, zo zal
ook Christus, eenmaal geofferd zijnde voor het dragen van de zonden van velen, een
tweede maal gezien worden door hen die Hem verwachten, zonder zonde, tot redding, door
geloof.
- Hebreeën 9:27-28

Voor Israël komt Hij voor hen die Hem verwachten. En degene met de meeste olie wint.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Waken of dommelen (1Thessalonicenzen 5:9-10)
Want God heeft ons niet bestemd tot Verontwaardiging, maar tot het verkrijgen van
redding, door onze Heer Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij
waken, hetzij wij dommelen, tegelijkertijd samen met Hem zouden leven.

Ik maak slechts ten dele een grapje als ik zeg: Paulus’ evangelie is een
luilakkenevangelie. Als je Christus geloofd hebt in overeenstemming met het evangelie
van Paulus, dan ben je gered of je nu waakt of dommelt. Ik zou dit nooit geloofd hebben
zonder het getuigenis van dit vers. Zie jij aandachtig uit naar Christus? Geweldig; je bent
gered. Maak jij je meer zorgen over Ajax of Feyenoord dan over de komst van Christus?
Nou, dat is minder geweldig - maar het resultaat is hetzelfde: je bent gered van de
Verontwaardiging. Bij Paulus’ evangelie is redding gebaseerd op genade - niet op het in
de steek laten van je favoriete voetbalclub.
Christenen en Joden haten deze boodschap. Ajax en Feyenoord kan het hoe dan ook niks
schelen.
24. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Kunnen beschaamd gemaakt worden in Zijn aanwezigheid (1Johannes 2:28)
En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij
geopenbaard zal worden en niet door Hem beschaamd gemaakt worden in Zijn
aanwezigheid.

Deze waarheid staat in verband met het voorgaande. Als je niet voor vijf kwart olie in je
reservoir hebt (dat wil zeggen: als je niet “in Hem blijft”), dan zou je wel eens flink in
verlegenheid gebracht kunnen worden als Hij verschijnt.

Stel je voor dat je één van die tien maagden bent die de Bruidegom hoort aankomen. In
plaats van dat je op en top sexy op de bank zit met een volle lamp - zoals van je
verwacht wordt - ren je rond zonder make-up, met krulspelden in je haar, roepende:
“Waar heb ik nou toch die verdomde olie gelaten?”
Wat zal de Bruidegom daar wel niet van denken?
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Zullen veranderd worden in Zijn aanwezigheid (1Thessalonicenzen 4:15-17;
1Korinthiërs 15:51-52)
Want dit zeggen wij u door het Woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot
de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal
met een commando, met de stem van de Hoofdboodschapper en met de bazuin van God
neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggegrist worden in
wolken, om de Heer te ontmoeten in de lucht. En zo zullen wij altijd samen bij de Heer zijn.
Zie, ik vertel u een geheimenis! Wij zullen inderdaad niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste
bazuin. Want Hij zal de bazuin blazen en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden
en wij zullen veranderd worden.

Voor ons brengt de aanwezigheid van de Heer vreugde, geen zorgen. Pure vreugde.
Vreugde en ontspanning en verwachting van heerlijkheid.
25. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Zullen gaan door de Dag van Verontwaardiging (Openbaring 7:1-17)
Hierna zag ik vier boodschappers staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier
winden van de aarde vast, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of
tegen enige boom. En ik zag een andere boodschapper opkomen van waar de zon opgaat,
die het zegel had van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier
boodschappers aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen en
zei: “Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij
de slaven van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” En ik hoorde het aantal van
hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.
Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000
verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000
verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er
12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren
er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam
Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de
stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.
Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties,
stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte
gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: Redding is van
onze God, Die op de troon zit en van het Lam! En alle boodschappers stonden rondom de
troon, de oudsten en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun
gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden: “Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de
wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is van onze God tot in de aionen
van de aionen. Amen.” [“aionen” is Grieks en betekent “lange tijdperken,” het wordt ten
onrechte vertaald met “eeuwen” of “eeuwigheden”].

En een van de oudsten antwoordde en zei tegen mij: “Dezen, die bekleed zijn met witte
gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?” En ik zei tegen hem: “U weet
het, mijnheer.” En hij zei tegen mij: “Dezen zijn het die uit de grote aandoening komen
[verdrukking/verontwaardiging] en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun
gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God en
dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal over hen
tabernakelen.

Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen
treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen
geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen
afwissen.”

Sorry voor deze grote brok tekst, maar ik wilde dat het lastig lezen zou zijn, zodat je het
misschien zou overslaan.
Israëlieten en Besnijdenisgelovigen (de meeste Christenen) zijn bestemd om door de
komende Verdrukking te gaan, zoals ik al eerder heb gezegd. Israëls plaats van
handeling, gedurende de 1000 jaar, zal op aarde zijn, dus er is geen reden om hen van
de aarde te verwijderen. De nieuwe geboorte vereist veel bevallingspijn. Dat is wat de
Verdrukking is: bevallingspijn.
Sommige Israëlieten en proselieten van het Judaïsme zullen Overwinnaars zijn en zij
zullen de Verdrukking overleven. Sommige Joden en Christenen zullen overwinnen door
de verzegeling aan hun voorhoofd en er levend doorheen komen; sommigen zullen
overwinnen door gemarteld te worden omwille van de waarheid. Hoe dan ook, het zal
allemaal niet makkelijk zijn. Maar toch zal het iets geweldigs zijn voor een Israëliet of
een proseliet van Israël om dan te kunnen zeggen: “Ik was erbij, ben er doorheen
gegaan en ik heb mijn Overwinnaars T-shirt.”
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Niet bestemd voor Verontwaardiging (1Thessalonicenzen 1:9-10; 5:9)
Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich
van de afgoden afgewend hebt naar God toe om de levende en waarachtige God te dienen
en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft
opgewekt, namelijk Jezus, onze Redder uit de komende verontwaardiging...
Want God heeft ons niet bestemd tot Verontwaardiging, maar tot het verkrijgen van
redding door onze Heer Jezus Christus...

Als leden van het lichaam van Christus zijn wij niet bestemd voor Verontwaardiging. Wij
zijn eerder ambassadeurs van Gods vrede.
God zal spoedig de oorlog verklaren aan de wereld. De komende verwoesting,
beschreven in het boek Openbaring, zal Steven Spielbergs “War of the Worlds” doen
lijken op een Tom Cruise film (O, wacht - het is een Tom Cruise film). Veel leden van het
lichaam van Christus schrijven me nog altijd om te vragen of zij al dan niet worden
opgeroepen om de verschrikkingen te verduren die beschreven worden in het boek
Openbaring. Dat zal niet gebeuren. Ook niet bij jou, lezer, als je een lid bent van
Christus’ lichaam. Hier is een reden:
Alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoent door Jezus Christus en ons de bediening van
de verzoening geeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf
verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de
verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons
dringend verzoekt. Namens Christus smeken wij: “Laat u met God verzoenen!”
- 2Korinthiërs 5:18-20

Wij leven in een tijdperk waarin God de mensheid dringend verzoekt om vrede met Hem
te hebben. Zijnde het sterke, stille type, spreekt Hij nu alleen door de leden van het
lichaam van Christus. Wat is Gods “diplomatieke oplossing” voor een wereld die Hem
haat? Sinds het kruis weigert God om conflicten te erkennen. De wereld kan God in het
gezicht spugen, Hem haar middelvinger laten zien en Zijn Zoon uitmaken voor van alles
en nog wat. Zijn reactie? Hij glimlacht en zegt: “Ik ben met jou verzoend.”
Zo zal Hij niet altijd overkomen.
God zal spoedig Zijn tactiek wijzigen. Je zegt: “Martin, God verandert niet.” Helemaal
waar. God zal Zijn tactiek wijzigen, niet Zijn karakter.

Gods tactiek zal alleen maar veranderd lijken vanuit het relatieve gezichtspunt van de
mensen op aarde. Vanuit het absolute perspectief gezien heeft God lang geleden al
gepland om “van tactiek te veranderen.”
We gaan terug naar de dagen waarin de Verenigde Staten probeerde om het gezellig te
houden met Irak. Ze luisterden niet, dus lieten wij hun ruiten een beetje rinkelen. Het
resultaat? Daarna luisterden ze. In feite is dit wat God doet, behalve dan dat Zijn
redenen en doelen veel verhevener zijn. Er zal een tijd komen waarop dit huidige tijdperk
van genade zal eindigen en God alternatieve middelen zal inzetten om de wereld in
aanbidding aan Zijn voeten te brengen.
God tuchtigt. Als je dat niet gelooft, lees dan Hebreeën, hoofdstuk 12.
Terug naar Irak. Voordat de Verenigde Staten - of iedere andere natie - de oorlog
verklaart aan een andere natie, zal deze zijn ambassadeurs naar huis halen. De reden
spreekt voor zich, maar ik zal het toch even melden: De strijdende natie wil niet haar
ambassadeurs opblazen. Wij zijn ambassadeurs van vrede, niet van oorlog. Onze missie
is om verzoening af te kondigen. Als God die verzoening op een laag pitje zet, dan zullen
wij nog minder op onze plaats zijn dan SpongeBob SquarePants in een Jackie Chan film.
Het U.S. leger ontheft gewetensbezwaarden van militaire dienst omdat andere mensen
doden de geloofsovertuiging van de bezwaarden compromitteert. Gods plan om een
derde van de mensheid te doden (Openbaring 9:18) compromitteert onze
geloofsovertuiging omdat onze geloofsovertuiging het evangelie van genade is, zoals het
gevonden wordt in 2Korinthiërs 5:18-20. Vandaar dat het voor ons noodzakelijk is om
van te voren weggegrist te worden (1Thessalonicenzen 4:17).
Zelfs Gods tijdperken komen tot een einde. Paulus zei in Romeinen 11:25 - “...dat er
voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is
binnengegaan.” Er is een vastgesteld aantal mensen in het lichaam van Christus. Als dat
laatste lid binnenkomt wordt dit huidige raam van genade gesloten.
Dus onderwijs genade zo lang je dat nog kunt. Wees ondertussen bereid om geëvacueerd
te worden.
26. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Zullen Christus op aarde ontvangen (Handelingen 1:10-12; Zacharia 14:4)
En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee
mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: “Galilese mannen, waarom staan
jullie omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van jullie opgenomen is naar de
hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.”
Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die
vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

Meestal verwarren mensen de weggrissing (de zogenaamde Christelijke “opname”) met
de komst van Christus voor Israël. Dit zijn twee verschillende gebeurtenissen. De
opstanding van de waardige heiligen in Israël - als Christus terugkomt op de Olijfberg werd voorzegd door Daniël in Daniël 12:1-3. Als Paulus spreekt over de weggrissing
(“opname”) in 1Korinthiërs 15:50-53, noemt hij dit “een geheim” (vers 51). Zoals ik al
eerder zei, aangezien dit een geheim was tot de tijd waarop Paulus dit schreef, kan deze
opstanding niet de opstanding zijn die eeuwen daarvoor door Daniël werd beschreven.
Christelijke Bijbeluitleggers snappen dit niet omdat zij geen besef hebben van de twee
verschillende evangeliën. Eén van de websites die ik bekeken heb verklaart: “Deze valse
doctrine over de geheime opname is in tegenspraak met de woorden van Jezus.” Klassiek
geval. Een klassiek voorbeeld van het vermengen van de twee evangeliën. Deze
uitleggers stellen de woorden van de aardgebonden Jezus altijd tegenover de woorden
van Paulus en ze proberen deze óf overeen te laten stemmen, óf ze denken dat ze een
gigantisch punt kunnen maken van de gedachte dat óf het ene óf het andere
tekstgedeelte fout moet zijn. Zoals je nu inmiddels zou moeten beseffen: deze
verschillende passages stemmen niet overeen en dat was ook nooit de bedoeling. Beide
verzen zijn waar op hun respectievelijke plaatsen.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten
oosten ervan.
- Zacharia 14:4

Jezus Christus zal letterlijk op aarde de grond raken, op de exacte, geografische locatie
die hierboven genoemd wordt. Hier is dus het probleem voor hen die proberen om
Paulus’ “geheime opname” overeen te laten stemmen met “de woorden van Jezus”:
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Zullen Christus in de lucht ontmoeten (1Thessalonicenzen 4:17)
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggegrist worden
in wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht.

Wij wachten niet tot Christus’ voeten de aarde raken op de Olijfberg. Wij ontmoeten Hem
helemaal niet op aarde; wij ontmoeten Hem “in de lucht.” Deze twee gedeelten kunnen
niet overeenstemmen. Ze zijn met opzet verschillend. Ze beschrijven twee verschillende
komsten van Christus: één komst voor het lichaam van Christus; en één komst voor de
heiligen van Israël (en andere gelovigen van het Besnijdenisevangelie). Tenzij men besef
heeft van het verschil tussen het evangelie van de Onbesnijdenis en het evangelie van de
Besnijdenis (Galaten 2:7), zal men óf proberen de weggrissing te verdunnen om hem
overeen te laten stemmen met de verschijning op de Olijfberg, óf men zal de Olijfberg
gebeurtenis verheffen naar één of ander ongeschikt hemels terrein.
Hoe heerlijk om de sleutel te bezitten van de twee evangeliën. Met deze sleutel kunnen
we heel de Schrift geloven en elk tekstgedeelte op zijn eigen plaats laten staan.
27. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Geredden achtergelaten, niet-geredden weggenomen (Mattheüs 24:38-41)
Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en
ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten,
totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de aanwezigheid van de Zoon
des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal meegenomen en de ander
zal achtergelaten worden. Er zullen er twee malen met de molen; de één zal meegenomen
en de ander zal achtergelaten worden.

Dit vers werd mij vaak getoond als bewijs dat er niet zoiets is als een “geheime
opname.” Deze mensen zeggen: “Zie je wel? Jij zegt dat de rechtvaardigen zullen worden
weggenomen. Maar Jezus zegt dat de rechtvaardigen degenen zijn die achterblijven; in
het voorbeeld van Noach werden de zondaars weggenomen.”
Voor de heiligen van het lichaam van Christus, echter, gebeurt het omgekeerde.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Geredden weggenomen, niet-geredden achtergelaten (1Thessalonicenzen 4:17)
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggegrist worden
in wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht.

Deze mensen beseffen niet dat zij mijn argument bevestigen. Want, ik gebruik deze twee
verzen om te bewijzen dat de weggrissing en de komst voor Israël twee verschillende
gebeurtenissen zijn. Zij wijzen op deze verzen en zeggen: “Zie je wel? Jouw vers van
Paulus is niet waar.” Ik gebruik dat om te zeggen: “Beiden verzen moeten waar zijn. Er
gebeuren hier twee verschillende dingen met twee verschillende groepen gelovigen.” Als
je probeert om verzen te laten overeenstemmen die met opzet tegengesteld zijn, dan
moet je óf het ene vers verdunnen, óf het andere verdikken.
Het verschil tussen de twee evangeliën begrijpen plaatst jou in de benijdenswaardige
positie van deze verklaringen te kunnen geloven zoals ze er staan.

In het Besnijdenisevangelie worden de niet-geredden weggenomen, inderdaad. In het
evangelie van de Onbesnijdenis, echter, worden de niet-geredden op aarde achtergelaten
(net zoals gelovige Israëlieten en Christenen die het Besnijdenisevangelie geloven:
Christus komt voor hen terug na de Verdrukking). Dit is geen bewijs dat Paulus ongelijk
heeft en Jezus gelijk heeft. Dit is het bewijs dat Paulus en Jezus twee verschillende
dingen zeggen.
28. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Een koninkrijk van priesters zijn over de volkeren (Openbaring 2:26-27;
Jesaja 61:6)
En wie overwint en wie Mijn werken tot de voleinding toe in acht neemt, hem zal Ik macht
geven over de volkeren. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken
van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb
ontvangen.

Een ander “Overwinnaar” vers uit het Concordant Literal New Testament, zie ook
www.schriftwoord.nl. Een andere mogelijkheid om een T-shirt te verkrijgen, maar hier
worden de beloningen ervoor duidelijk beschreven: Degene die overwint zal de volkeren
hoeden met een ijzeren staf. Klinkt dat bekend? Dat is de roeping van Israël.
Maar jullie zullen genoemd worden: “Priesters van JAHWEH”; men zal jullie noemen:
“Dienaren van onze Elohim.” Jullie zullen het vermogen van volkeren eten, jullie zullen je
beroemen in hun luister.
- Jesaja 61:6

Niet-Israëlieten worden in de Schrift nooit “Priesters van JAHWEH” genoemd. Maar, o,
wat zijn religieuze lieden gek op priesterschap. De Anglicaanse, Katholieke, Episcopaalse
en andere kerken bestaan omdat mensen houden van de pracht en praal van het
opsmukken van hun priesters en predikanten. In de vroegere dagen van Israël was er
veel pracht en praal - maar die was er wanneer een priester goddelijk benoemd werd en
was noodzakelijk. (Als je nog nooit de kostuums gezien hebt die God in die tijd van het
priesterschap verlangde, Google dan met: afbeeldingen “Israelite priest.”)
Wij mensen houden van onze religieuze kostumering. Sommigen van ons raken
overstuur wanneer ze beroofd worden van kitscherige, kleurrijke gewaden. Daarom
houdt een aanzienlijk deel van het menselijk ras zich momenteel bezig met “Israël
spelen.” De Lutheranen, Katholieken, Grieks Orthodoxen en andere religies zijn
vervalsingen van een priesterschap dat God weer goed zal oprichten zodra dit tijdperk
van de heidenen opgerold wordt. (Het priesterschap van Israël zal hervat worden - met
een nieuw hart - als Christus terugkomt op de Olijfberg en de twaalf apostelen en andere
heiligen van Israël opwekt.) Het priesterschap nu imiteren, tijdens deze administratie van
Gods genade, is een pijnlijke vergissing - die uit de pas loopt met Gods doel.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Een plaats hebben te midden van de hemelingen (Efeziërs 2:6)
God... wekt ons gezamenlijk op en plaatst ons gezamenlijk te midden van de hemelingen,
in Christus Jezus...

Priesterschap, zoals Israël, hoort op aarde. Te midden van de hemelingen verdwijnen
vleselijke verschillen en daar is geen priesterschap. Voor Israël verdwijnt het
priesterschap ten slotte op de nieuwe aarde (na de duizendjarige regering van Christus
op deze huidige aarde), waar Johannes geen tempel zag. Voor het lichaam van Christus
zal er nooit een priester zijn tussen ons en de hemelse troon.

29. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Zullen de aarde vullen met de kennis van Gods heerlijkheid (Habakuk 2:14)
Want de aarde zal gevuld worden met de kennis van de heerlijkheid van JAHWEH, zoals de
wateren de bodem van de zee bedekken.

De roeping van Israël is fantastisch. Israël smacht er al een hele tijd naar om de
contactpersonen te zijn, door wie God de aarde verzoent. Ik persoonlijk zal er blij om zijn
wanneer dit eindelijk gebeurt. Ik zal ook blij zijn voor de bewoners van de aarde. Ik zal
blij zijn voor God - dat spreekt vanzelf. Maar toch zal ik niet op aarde zijn om al dit geluk
te bewerkstelligen.
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Zullen Gods wijsheid bekend maken te midden van de hemelingen
(Efeziërs 3:10-12)
...opdat nu door de ecclesia [de uitverkorenen] aan de overheden en de machten te
midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt mag worden,
volgens het doel van de aionen [“aionen” is Grieks en betekent “lange tijdperken,” het wordt ten
onrechte vertaald met “eeuwen” of “eeuwigheden”] dat Hij maakt in Christus Jezus, onze Heer.
In Hem hebben wij vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen, door Zijn geloof.

In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Gods doel, door het kruis van Christus,
is het verzoenen van zowel de hemelen als de aarde (Kolossenzen 1:20) met Zichzelf.
Israël zal Zijn instrument zijn om de aarde te verzoenen en het lichaam van Christus zal
Zijn instrument zijn om de hemelen te verzoenen. Dit voor dit en dat voor dat. Het is niet
nodig om één roeping te verdunnen of te negeren om een andere te kunnen geloven.
Beide zijn waar. Israël zal haar ding doen en ik zal het mijne doen.
God zij geëerd en geprezen voor beide.
30. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Zullen twaalf stammen van Israël oordelen (Mattheüs 19:28)
En Jezus zei tegen hen: “Voorwaar, Ik zeg jullie dat jullie die Mij gevolgd zijn, in de
wedergeboorte [herstel van de wereld], als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van
Zijn heerlijkheid, ook zullen zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zullen
oordelen.”

Jezus’ profetie was van toepassing op Petrus en de andere elf. Zij zijn de uitverkoren
Israëlieten die alle andere Israëlieten zullen oordelen. Wat een geweldige, heerlijke
roeping! Maar, wij...
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Zullen engelen oordelen (1Korinthiërs 6:3)
Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

Wat een duidelijk contrast tussen het evangelie van de Besnijdenis en dat van de
Onbesnijdenis. Het spreekt voor zich.
31. Evangelie van de Besnijdenis, Petrus’ evangelie:
Zullen toegang hebben tot tempelhoven (Openbaring 7:15)
Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij
Die op de troon zit, zal over hen tabernakelen.

En nog een voorbeeld van Israël, die één stap verwijderd is van de heerlijkheid die wij
genieten als leden van Christus’ lichaam.

Toegang hebben tot de tempelhoven en voor de troon van God staan was het hoogste en
meest intieme contact met God waarop een Israëliet op aarde kon hopen. Net wanneer je
denkt dat niets het zou kunnen overschaduwen in heerlijkheid, lees je dat wij...
Evangelie van de Onbesnijdenis, Paulus’ evangelie:
Zullen toegang hebben tot de Vader Zelf (Efeziërs 2:18)
Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.

Ik buig mijn hoofd in aanbidding.

Martin

*******

