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De vervangingsleer heeft aanleiding gegeven tot de zgn. 
geestelijk-Israël-gedachte: als de Bijbel spreekt over Israël, 
leest men daarin de Kerk als het huidige volk van God. 
Wanneer de Romeinenbrief spreekt over Israëls herstel in 
de eindtijd, dan past men dat ook toe op zichzelf. De belofte 
dat heel Israël behouden zal worden, staat in Romeinen 
11:26. Men ziet daarin dan het geheel van de verlosten, 
zowel uit Israël als de volken.

Vanwege deze belofte zijn vele goedwillende gelovigen zelfs 
in een leugen gaan geloven, die tot in het hart van de Kerk 
is binnengedrongen, namelijk dat er geen noodzaak zou 
zijn om het evangelie aan de Joden te verkondigen. Want 
uiteindelijk zal heel Israël toch behouden worden. Maar 
er is geen aparte weg tot het heil voor de Joden, buiten 
Christus om en buiten het evangelie om. Deze grote belofte 
van Romeinen 11:26 heeft echter betrekking op de Joodse 
mensen die leven wanneer de oordeelsdag – de dag van de 
Heere – aanbreekt. Deze belofte is gekoppeld aan de drie 
belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel ten aanzien van het 
Joodse volk, namelijk Romeinen 9, 10 en 11, waarin Paulus 

met een eigen hartenkreet vertrouwen probeert te wekken 
in het hart van iedere lezer.

De apostel probeert de lezer hier het inzicht bij te brengen, 
dat God Zijn volk Israël niet heeft verlaten. God is een 
betrouwbare God, die zeker al Zijn beloften aan Israël zal 
vervullen; en daarom kun je als gelovige je leven aan Zijn 
liefdevolle en betrouwbare handen toevertrouwen. Of je 
dus eet of drinkt, leeft of sterft, gehoorzaam altijd de God 
van Israël en doe alles tot Zijn verheerlijking. Paulus wil 
de lezer duidelijk maken dat God in Zijn volmaakte timing 
het Koninkrijk zal herstellen voor Israël. In Romeinen 
9 tot 11 verdedigt hij de trouw en loyaliteit van God aan 
Zijn verbondsvolk. Twijfel toch niet aan de God van Israël, 
op de juiste tijd zal Hij zeker al Zijn beloften aan Zijn volk 
vervullen. De Verlosser zal terugkeren naar Sion. Hij zal alle 
goddeloosheden van Jakob afwenden.

Paulus verwijst naar de komende dag van de Heer, die wordt 
beschreven in Daniël 7 en ook in Zacharia 12 en 14, wanneer 
Israël als volk zal zien op Hem die zij hebben doorstoken. 

Er zijn in de christenheid helaas twee stromingen van misleidend 

onderwijs aangaande het Joodse volk. Allereerst de 

vervangingstheologie. Deze leer beweert dat de God van Israël het 

volk Israël verlaten heeft en heeft vervangen door de Kerk, alsof 

Israël niet langer meer Zijn volk zou zijn en er voor hen verder 

geen toekomstig plan of doel meer zou zijn. Als dat waar is, hebben 

alle profeten en apostelen gelogen. Als dat waar is, is het hele 

Woord van God bedrieglijk. Maar dat is niet de waarheid van God. 

Als God niet trouw is aan Zijn eeuwigdurend verbond met Abraham, 

Isaak, Jakob en David, wat voor hoop of zekerheid zouden wij als 

gelovigen uit de volken dan überhaupt kunnen hebben? Dan zou God 

onwaarachtig zijn. Als Hij Zijn eeuwigdurend verbond met het volk 

Israël verbreekt, welke zekerheid hebben wij dan dat diezelfde God 

Zijn beloften aan u of mij wel zal nakomen?
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Dan zal er een grote nationale bekering plaatsvinden, en 
zo zal heel Israël behouden worden. Hoezeer Israël ook het 
verbondsvolk is, het uitverkoren volk, als wij het over de 
redding hebben, dan geldt het principe: 'Want er is geen 
onderscheid tussen Jood en Griek, want dezelfde Heer van 
allen is rijk jegens allen die Hem aanroepen' (Rom.10:12). 
De enige manier waarop iemand kan worden gered – Jood 
of niet-Jood – is door de naam van de Heer Jezus (Jeshoea) 
aan te roepen! We moeten de volgende vragen van de 
apostel biddend op ons laten inwerken: Hoe zullen zij dan 
Hem aanroepen, in Wie zij niet geloofd hebben? Hoe zullen 
zij geloven in Hem, van Wie zij niet gehoord hebben? Hoe 
zullen zij horen zonder prediker? Zie Romeinen10:14.

Als wedergeboren gelovigen hebben we de opdracht de 
boodschap van het evangelie over de wereld uit te dragen 
(Mark.16:15). Want ik schaam mij het evangelie niet; want 
het is Gods kracht tot behoud voor een ieder die gelooft, 
eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek (Rom.1:16). 
Omdat Paulus wist dat het Joodse volk in de ogen van God 
zo belangrijk is, gaf hij opdracht om het evangelie eerst aan 
de Jood te verkondigen. Niet omdat zij beter, heiliger of 
prettiger zijn, maar omdat het woord geldt: 'Want als hun 
verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun 
aanneming anders zijn dan leven uit de doden' (Rom.11:15).
Persoonlijk ben ik op 21-jarige leeftijd in 1974 in het land 
Israël tot wedergeboorte en geloof gekomen door het lezen 
van de Bijbel. De geschiedenis die ik las over de eerste en 
groeiende gemeente staat in het boek Handelingen. Toen 
werd hier de vraag gesteld: Kunnen niet-Joden ook tot geloof 
komen? Ik was verrast toen ik voor het eerst als opnieuw 

geboren christen in Nederland kwam en te maken kreeg 
met de totaal tegenovergestelde vraag: 'Kunnen Joden ook 
tot geloof komen?'.

De woorden hierboven zijn ontleend aan het boek van een 
Joodse broeder met de naam Jacob Damkani. Zijn boek 
'Waarom ik?' zal ik u of jou met blijdschap gratis toesturen. 
Ik heb sinds 1981 geëvangeliseerd samen met broeder 
Jacob. Hij noemt mij ook in zijn boek op pag. 186. Ik hoorde 
eens een bekende Bijbelleraar zeggen: Vele gelovigen uit 
de volken zijn als een klok met een klepel. Ze slaan te ver 
door naar links of naar rechts, wanneer het gaat over het 
Joodse volk! Het doet mij al 44 jaar verdriet dat leugens zo 
hardnekkig verkondigd worden. Daarom mag ik als een 
wachter voor ongelovigen en voor gelovigen niet langer stil 
blijven (Ezech.3:16-21). 

Ik ben zelf ooggetuige geweest dat door Gods genade een 
Joodse aan drugs verslaafde jongeman in Israël tot geloof 
en totale bevrijding kwam. En ook een kolonel van het 
Israëlische leger (Benjamin Netanyahu was ooit één van 
zijn soldaten). Ik was betrokken bij de bekering van broeder 
David, die in de Sinaï tot geloof kwam en daarna met ons 
de Heere diende. Hij is nu een leidinggevende in Beth-
Immanuël. Ook mocht ik jaren geleden enkele broeders 
begeleiden tijdens jeugdkampen: Meno Kalisher die nu 
voorganger is, en zijn broer Victor die nu directeur van 
het Bijbelgenootschap is. Mogen allen zich bekeren die 
dwalingen hebben verspreid over het evangelie en het 
Joodse volk.
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