Israël en de Gemeente
… de Joden en de Grieken, en de gemeente van God,
1Co.10:32

Hoezo Israël en de gemeente?
1) Is de kerk niet gewoon het “geestelijke Israël”?

2) Laat het NT niet zien dat de aardse zegeningen van Israël nu
overgegaan zijn in geestelijke zin op de kerk?
3) Is het niet zo dat wij in ons persoonlijk Bijbellezen al laten zien
dat we de zegeningen die God in letterlijke zin aan Israël beloofd
gewoon op onszelf toepassen zonder ons af te vragen wie de
geadresseerde is?

Nu zullen we dat zonder enige negatieve bijbedoeling doen (naar
ik mag hopen).

Toch een paar stellingen/weetjes ter overdenking:
1) Het woord Israël komt in het NT 68 keer voor waarvan in geen
enkele keer anders bedoeld dan het etnisch Israël
2) Hoeveel er veel in de geschiedenis van Israël en in de profetie
typologisch ook toegepast wordt op de kerk, wordt geen enkele
profetie van zijn letterlijke/natuurlijke vervulling beroofd maar
blijft de betekenis onverminderd van kracht

Twee belangrijke theologische benaderingen:
Verbondstheologie; Men gelooft meestal in een “kerk van Adam”
Af waarbij alle gelovigen bij het “volk van God” horen (en dus ook
kinderen verbondsmatig “ingelijfd” zijn).
Zij ziet dus in meer of mindere mate de gemeente als in de plaats
van Israël gekomen, de gemeente is het “geestelijk Israël waarbij de
letterlijke beloften aan Israël gedaan nu geestelijk vervuld worden
in de kerk.
→ Helaas voor het etnisch Israël (Jakob) blijven de vloeken wel
letterlijke voor haar gelden

Dispensationalisme: Israël en de gemeente zijn en blijven twee
verschillende entiteiten met een eigen roeping, een eigen plaats in
Gods heilsplan en een eigen toekomst.

De beloften aan Israël gedaan worden letterlijk aan hen vervuld.
De gemeente is een hemels volk dat haar basis (begin) op de
Pinksterdag heeft.

Alles staat of valt dus met de vraag:
Bedoelt God wat Hij zegt en zegt Hij wat Hij bedoelt?
Wat zegt het over God wanneer Hij op verschillende tijdstippen
in de heilsgeschiedenis de inhoud, bedoelde groepen, voorwaarden
van Zijn verbonden en beloften wijzigt, ze geeft aan anderen en er
een andere (lees niet-letterlijke) uitvoering aan geeft?

Romeinen 9-11
…mijn

broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft.
Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot
kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving
en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen,
en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen,
Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!
9:3-5
Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. 11:29

En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de
besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid
van God om de beloften aan de vaderen te
bevestigen, en opdat de heidenen God zouden
verheerlijken vanwege de barmhartigheid,
zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden
onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.
Rom.15:8,9

Het begin van het volk van Abraham, Izak en Jakob
En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde:
Jakob. Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob
luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen
gestreden, en hebt overwonnen.
Gen.32:27,28
Vanaf Exodus draagt het volk van de zonen van Israël/Jakob
als geheel de naam Israël

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

Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde;
als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw
nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn
lengte en in zijn breedte, want Ik zal het u geven. Gen.13:15-17

Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken
en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal Mijn verbond
maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties
door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn,
en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na
u het land waar u vreemdeling bent heel het land Kanaän,
als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Gen.17:6-8

In H.15 vonden we de wonderlijke eenzijdige verbondssluiting
waarbij Abraham in slaap gemaakt wordt en waarmee God dus
alleen aan de voorwaarden zal voldoen

Aan Izak dezelfde beloften

En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE,
de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop
u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal
talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het
westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie,
Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en
Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik
gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!

Gen.28:13-15

Aan Jakob dezelfde beloften
Hij heeft tegen mij gezegd: Zie, Ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk
maken, en u tot een menigte van volken maken; en Ik zal dit land
aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit.
Gen.48:4
Conclusie: Israël is een etnisch volk met een natuurlijke
afstamming, duidelijke landsbeloften waarvan de Heer beloofd
heeft dat die eeuwig zijn en waarover Hijzelf zal waken voor de
inlossing!! → Zie het vele malen “Ik zal…..”

Wat is Israël als volk voor de Heer? Wat zegt de Heer bij
de verbondssluiting?
Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE,
uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om
voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.
Deu.7:6
en dat Hij u een plaats zal geven, hoog boven alle volken die Hij
gemaakt heeft, tot lof, tot een naam en tot sieraad; en dat u een
heilig volk zult zijn voor de HEERE, uw God, zoals Hij gesproken heeft.
Deu.26:19

Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël als
Zijn persoonlijk eigendom.
Psa.135:4

Want de genadegaven en de roeping van God zijn
onberouwelijk
Rom.11:29

En nu komen we tot de vraag; houdt God Zich letterlijk
aan Zijn Woord? Vervult Hij Zijn beloften letterlijk?
Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal
zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel
geven.
Jes.7:14
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden
van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
Mic.5:1
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de Heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst
Jes.9:5

Dus allemaal letterlijk vervuld! Maar wat nu met?
Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen
einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het
te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de
legermachten zal dit doen.
Jes.9:6
Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig
vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn.
2Sa 7:16
De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van
afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten.
Psa.132:11

En wanneer heeft de Heer letterlijk op de troon van David
in het letterlijk Jeruzalem over het letterlijk Jakob gezeten?
Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden,
en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en
Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en
aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
Luk 1:32,33
Gezegend het Koninkrijk van onze vader David, dat komt in de
Naam van de Heere! Hosanna in de hoogste hemelen!
Mar.11:10

Maar over het huis van David en over de inwoners van
Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden
uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken
hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de
rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter
klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
Zac.12:10

Gaat God de Joden terugbrengen in het beloofde land?
Maar nadat Ik hen weggerukt heb, zal het gebeuren dat Ik zal
terugkeren en Mij over hen zal ontfermen. Ik zal hen terugbrengen,
eenieder naar zijn erfelijk bezit en eenieder naar zijn land. Jer.12:15
Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal
brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de
HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun
vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.
Jer.30:3
Is dit niet hetzelfde volk dat de Heer verdreven heeft in Zijn toorn?
Is terugbrengen niet nadat het verstrooid is?

Kan God wel de partijen en inhoud van Zijn
verbonden en beloften veranderen?
Broeders, ik spreek op menselijke wijze: Zelfs een verbond van
mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of
voegt daar iets aan toe. Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham
en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten,
alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw
Nageslacht; dat is Christus. Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds
door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus,
wordt door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is,
niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Gal.3:15-17

Essentie van Gods trouw
Daarom, zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Geen van Mijn
woorden zal nog uitgesteld worden. Het woord dat Ik gesproken heb,
zal in vervulling gaan, spreekt de Heere HEERE.
Eze.12:28
Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van
maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar
golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. Als deze verordeningen
ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het
nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!
Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden
en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden,
dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan
hebben, spreekt de HEERE.
Jer.31:35-37

Conclusies aangaande etnisch Israël:
1) Israël is aards volk waarvan men lid wordt door geboorte en uit
de geslachtslijn van Abraham én Izak én Jakob komt
2) Israël heeft aardse beloften in een aards land

3) Gods beloften aan Israël zijn eeuwig en zullen door God ingelost
worden
4) De huidige situatie van Israël is vanwege hun verwerping van hun
Messias Jezus Christus maar zal teruggedraaid worden bij hun
toekomstige bekering tot Hem. Hun verstrooiing over de hele aarde
is tijdelijk

5) Aangezien de letterlijk voorzegde verstrooiing letterlijk over het
etnisch Israël gekomen is zal ook haar toekomst letterlijk over
hetzelfde etnisch Israël in hetzelfde land Israël plaatsvinden
6) Aangezien álle blijvende zegeningen in de Messias ontvangen
worden zal de bekering van Israël de voorwaarde tot Zijn wederkomst en koninkrijk zijn
→ bekeert u want het koninkrijk der hemelen is nabij!!
7) de 2 en 10 stammen zullen weer een eenheid vormen ín het
beloofde land

Maar als God aan het letterlijk Israël nog Zijn beloften
zal vervullen, wat is dan de gemeente?
Zij werd aangekondigd door de Heer Zelf tijdens Zijn omwandeling
op aarde nádat Israël, haar steden (Mat.11), haar leiders (Mat.12)
en Herodes (haar heidense koning) Hem verworpen had

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zál Ik Mijn
gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet
overweldigen.
Mat.16:18
Dit was toen dus nog toekomst en vanwege een aantal redenen

In Handelingen zien we het volgende gebeuren
Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het
Woord van God eerst tot u [Joden] gesproken zou worden, maar
aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard
oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen.
Hd.13:46

Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van
zijn kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein;
vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan.
Hd.18:6

Laat het u dan bekend zijn dat de behoudenis van God aan de heidenen
gezonden is, en die zullen luisteren.
Hd.28:28

Ik zeg dan: Is Israël gestruikeld, opdat zij zouden vallen? Volstrekt
niet! Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken
gekomen, om hun jaloersheid op te wekken.
Rom.11:11

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zál Ik Mijn
gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet
overweldigen. Mat.16:18

Dit was toen dus nog toekomst en vanwege een aantal redenen
Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien
heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee
stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat:
Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen,
en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer
oprichten,
Hd.15:14-16

God neemt dus in deze tijd een volk aan uít alle volken (inclusief
Israël) voor Zijn naam. Dit “mengvolk” is de gemeente, het
lichaam van Christus
Haar begin is op de Pinksterdag, hoewel het Joodse volk nog
steeds tot geloof kon komen en de Heer terug had kunnen
komen
De Heer zal blijven toevoegen aan de gemeente totdat de volheid
der heidenen ingegaan zal zijn
Intussen is Israël Lo-Ammi en Lo-Ruchama

Nadat de gemeente is opgenomen zal Gods aandacht zich weer in
het bijzonder op Israël richten.

Maar voordat we die redenen gaan bekijken,
wat is de gemeente eigenlijk en hoe wordt men daar lid van?
Aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in
Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze
Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze
Heere:
1Co.1:2
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de
heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:
Efe.1:1
Alleen door geloof en wedergeboorte in de Heer Jezus wordt men deel/lid van de gemeente.
Dit in tegenstelling tot Israël waarvan men door natuurlijke geboorte lid wordt.

…maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de
doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn…..En nu weet
ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw
leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde
van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus
lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden
uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen
van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal
zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel
ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld,
waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige
profeten door de eeuwen heen.
Hd.3:15-21

Redenen voor het toekomstig zijn van de gemeente
in de dagen van de Heer Jezus

1) Joden en Grieken door één Geest tot één lichaam gedoopt
Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt,
hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen;
en wij allen zijn van één Geest doordrenkt/te drinken gegeven.
1Cor.12:13
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water
zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die
in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was [er] nog
niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Joh.7:38,39

2) Gemeente was een verborgenheid in het oude testament
Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van de verborgenheid,
die in de tijden van de eeuwen verzwegen is geweest,
Rom.16:25

de verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is
geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen
heeft God willen bekend maken welke de rijkdom is van de heerlijkheid
van deze verborgenheid onder de volken, welke is Christus in u,
de hoop van de heerlijkheid.
Col.1:26,27

dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt…
dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen,
zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten
door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en
tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn
belofte in Christus, door het Evangelie,… en voor allen in het licht te
stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van
alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft;
Efe.3:3,5,6,9

3) De Gemeente is het (mystieke) lichaam van (de Opgestane
en Zich aan de rechterhand van de Vader gezet hebbende)
Christus

En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem
als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn
lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
Efe.1:22,23

En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente,
Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in
allen de Eerste zou zijn….. Zijn lichaam, dat is de gemeente.
Col.1:18,24
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en
koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden
van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. ….Deze
verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente.
Efe.5:29,30,32

4) Gemeente is een eenheid van Jood en heiden in Christus.
Die beiden hebben hun natuurlijke achtergrond verlaten
en zijn in essentie een eenheid in Christus geworden
En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde
hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde
geslacht!
Hd.2:40
Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn
smaad dragen.
Heb.13:13

Want Hij is onze vrede, Die beiden [Jood en heiden] één gemaakt heeft.
En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij
de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de
geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee [Jood en
heiden] in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede
zou maken, en opdat Hij die beiden [Jood en heiden] in één lichaam
met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap
gedood heeft.
Efe.2:14-16
Jood en heiden uít hun eigen natuurlijke achtergronden
gehaald en één gemaakt in een nieuwe Mens

5) De gemeente is gebouwd op het fundament van apostelen
en profeten waarvan Jezus Christus Zelf de Hoeksteen is
opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl
Jezus Christus Zelf hoeksteen is,
Efe.2:20
Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is,
dat is Jezus Christus.
1Co.3:11
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn
gemeente bouwen, …..
Mat.16:18
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten,
weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en
leraars,
Efe.4:11

De wet/verbond maakte scheiding tussen Israël en de volken
Daardoor zullen wij, ik en Uw volk, afgezonderd zijn van alle volken
die er op de aardbodem zijn.
Ex.33:16
U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u
van de volken afgezonderd om van Mij te zijn.
Lev.20:26
want Ú hebt hen voor Uzelf als Uw eigendom afgezonderd uit alle
volken van de aarde,
1Ko.8:53

6) De middenmuur van de afscheiding (de wet in geboden
bestaande) (pas) in Christus weggenomen
Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de
tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de
vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de
geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf
tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,
Efe.2:14,15
Want het einde/einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid
voor ieder die gelooft.
Rom.10:4

7) De verheerlijkte Mens aan de rechterhand van God
… en aan Zijn rechter hand zette in de hemelse gewesten,… En Hij
heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als
hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,
Efe.1:20
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven
zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
Col.3:1

8) Hemelse positie van de gemeente
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons
gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten
in Christus,
Efe.1:3
en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten
gezet in Christus Jezus,
Efe.2:6

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de
Heiland verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,
Fil.3:20

9) De gemeente zal met Christus terugkomen
in heerlijkheid
Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult
ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
Col.3:4

En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed
in fijn linnen, wit en smetteloos.
Opb.19:14

Conclusie:
Israël is een aards volk bestaande uit de etnische afstammelingen
van Abraham, Izak en Jakob, die geroepen is met een bestemming
op aarde in het land Kanaän en zal daar het volk van de Heer zijn
Met een bijzondere bestemming boven de andere volken op aarde.
Hun begin is dan ook de roeping van de aartsvaders.
De gemeente is het lichaam van Christus, onlosmakelijk verbonden
met de Heer Jezus Christus als haar Hoofd en tevens onlosmakelijk
verbonden met Hem in Zijn dood, begrafenis, opstanding, hemelvaart, zitten aan de rechterhand van de Vader en Zijn wederkomst.
Ons begin is de Pinksterdag

Prijst Zijn wonderbaarlijke Naam voor Zijn plan

Einde

