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Een gemeenschappelijke obstakel, in het begrip om het woord der waarheid recht te snijden, 

is het over het algemeen verkeerde onderwijs over het Nieuwe Verbond, ook wel het Nieuwe 

Testament genoemd. Algemeen neemt men aan dat, als we niet onder het Oude Testament 

zijn, we dan beslist onder het Nieuwe Testament moeten zijn. En dat is niet waar.  

 

Er is een doel dat gescheiden is van de verbonden van Israël en dat wordt genoemd de 

verborgenheid van Christus (Efeziërs 3: 4, Kol 4: 3).  

“Ef.3:4: Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid 

van Christus), 

“Kol.4:3: Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te 

spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; 

 

De verborgenheid van Christus is de hoeksteen van wat God heeft gedaan in de afgelopen 

twee duizend jaar. Het onderwijs, dat wij onder het Nieuwe Testament (verbond) van Israël 

zijn, verwart het “profetische doel van God in Christus” met zijn “verborgen doel in 

Christus”. 

 

Niemand op de aarde is vandaag de dag onder het Nieuwe Testament (NT) van Israël. 

Hieronder zijn een aantal redenen waarom: 

 

1 Het NT was geen verborgenheid. Beschrijvingen van het NT zijn te vinden in de Wet, de 

Profeten en de Psalmen. De profetische aard van Israël's nieuwe verbond staat in contrast met 

het verborgen karakter van de “gemeenschap der verborgenheid” (Ef.3:9).  

“Efeziërs 3: 9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der 

verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen 

geschapen heeft door Jezus Christus; 

Het onderwerp van de verborgenheid kan niet het onderwerp van het geprofeteerde NT zijn. 

 

 2 Jeremia is een profeet van Israël. Jeremia 31:31-34 zijn de meest populaire verzen in de 

profeten die betrekking hebben op het NT. Jeremia schreef aan Israël. 

“Jer.31:31-34: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en 

met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te 

voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de 

HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; 

en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een 

iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij 

zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik 

zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 

 

 3 Jeremia zei dat het NT gemaakt zou worden met het "huis van Israël". Jer.31:31 is er 

duidelijk over dat het nieuwe verbond gemaakt zal worden met het "huis van Israël" en met 

het huis van Juda. 
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 4 De brief aan de Hebreeën zegt dat het NT zou worden gemaakt met het "huis van Israël". In 

het geval dat de profetie verkeerd zou worden begrepen, wordt de vervulling van het NT 

uitgelegd in Heb.8: 8-12. Het NT werd toegepast op de Hebreeën van het huis van Israël en 

het huis van Juda. 

“Hebr.8:8-12: Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de 

Heere, en Ik zal over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 

9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand 

nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik 

heb op hen niet geacht, zegt de Heere. 10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels 

maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun 

harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken 

den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen. 

12 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik 

geenszins meer gedenken. 

 

5 Paulus heeft de brief aan de Hebreeën niet geschreven. Het functioneren van de gemeente, 

voor vandaag de dag, wordt gevonden in de geschriften van Paulus (Romeinen tot en met 

Filemon). De brief aan de Hebreeën spreekt merendeels over het nieuwe Testament. Er is 

voldoende bewijs dat Paulus niet de auteur is, belangrijker nog is het interne bewijs van 

Hebreeën 2: 3-4. 

“Hebr.2:3-4: Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? 

dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is 

geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 4 God bovendien medegetuigende door 

tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn 

wil. 

 

6 Er is geen "huis van Israël" in het lichaam van Christus. Als volk heeft Israël geen 

geestelijke omgang met God in deze huidige bedeling. Ze zijn besloten onder de 

ongehoorzaamheid, net als de andere volken (Rom.11:32).  

“Rom.11:32: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun 

allen zou barmhartig zijn. 

Er is in Christus noch Jood noch Griek (Gal 3: 28). 

“Gal.3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is 

geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. 

 

7 Israël is niet de gemeente van deze bedeling. Deze fundamentele dispensationele waarheid 

betekent dat het verbond, gemaakt met Israël, niet is gemaakt met de gemeente, het lichaam 

van Christus. 

 

8 Het eerste testament werd niet gemaakt met het lichaam van Christus. De gemeente van 

deze bedeling is ook nooit onder het Oude Testament geweest, dat is aan Israël gegeven. Wij 

hebben niet een nieuw verbond nodig, wij hebben genade nodig. 

 

9 Het NT beloofd de vergeving van alleen de zonden van Israël. Het beloofde nooit de 

vergeving van de zonden aan alle mensen (Matth.20: 28; Matth. 26:28).  

“Matth.20:28: Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te 

dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. 
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“Matth.26:28: Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen 

vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 

Een evangelie aan “alle mensen” was deel van het verborgen doel van Christus (1Tim 2: 6). 

“1Tim.2:6: Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te 

zijner tijd; 

 

10 De vergeving van Israël, volgens het NT, zou tot eer van God zijn onder alle volken 

(Jer.33:8-9).  

“Jer.33:8-9: En Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, met dewelke zij tegen Mij 

gezondigd hebben; en Ik zal vergeven al hun ongerechtigheden, met dewelke zij tegen Mij 

gezondigd en met dewelke zij tegen Mij overtreden hebben. 9 En het zal Mij zijn tot een 

vrolijken naam, tot een roem, en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde; die al het goede 

zullen horen, dat Ik hun doe; en zij zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede, en over al 

den vrede, dien Ik hun beschikke. 

Wanneer de NT vergeving wordt gegeven aan Israël zal de wereld weten en " zij zullen vrezen 

en beroerd zijn over al het goede, en over al den vrede, dien Ik hun beschikke”. 

 

11 Het bloed van Jezus was niet begrensd tot het het NT. Het bloed van Jezus richtte het NT 

op met Israël, echter zou zijn bloed ook worden gepredikt tot alle mensen door de 

verborgenheid van Christus. Hetzelfde bloed, vergoten aan het kruis, was voor twee 

doeleinden. Het is niet nodig om de heiligen van de verborgenheid te plaatsen onder het NT. 

 

12 Het lichaam van Christus bestond niet tijdens de bediening van Jezus aan Israël. Toen 

Jezus sprak, aan de Pascha maaltijd van het bloed van het Nieuwe Testament, was de 

verborgenheid nog niet geopenbaard (Mat 26:28). Het bloed van het Nieuwe Testament is niet 

wat Paulus leert over het bloed van Christus. 

“Matth.26:28: Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen 

vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 

 

13 Het Israël van het NT zal vergaderd worden uit alle landen (Eze.36:24). De gemeente heeft 

vandaag de dag niet een land om daarin te worden samengebracht. 

 

14 Het Nieuwe Testament omvat de wet. De meeste commentatoren zullen toegeven dat het 

nieuwe verbond, in Jeremia 31, inclusief een wet is. Ondanks dat er iets was veranderd, 

maakte het nog wel deel uit van het verbond (Heb.7: 12). De verborgenheid van Christus leert 

dat wij niet onder de wet zijn en dood zijn voor de wet (Rom.6: 14; Rom.7: 4). 

“Hebr.7:12: Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk 

verandering der wet. 

“Rom.6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar 

onder de genade. 

“Rom.7:4: Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, 

opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, 

opdat wij Gode vruchten dragen zouden. 

 

15 De Nieuw Testamentische wet werd in hun hart geschreven. Het NT verschilde van het 

Oude Testament waardoor de wet niet alleen "in hun mond was", maar "in hun hart"  

waardoor ze de wet konden volbrengen (Jer. 31). De letter van de NT wet werd niet 

geschreven op de stenen harten maar op een vlezen hart. In zowel het Oude Testament als in 

het NT was de letter van de wet aanwezig. 
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16 Het NT omvatte de Geest die Israël in staat stelde te wandelen in Gods inzettingen 

(Eze.36:27). Met de wet in hun hart geschreven zal de bovennatuurlijke bekrachtiging, door 

de Geest, Israël in staat stellen het gericht van God te houden. Dit is niet de bediening van de 

Geest in deze bedeling waar ons wordt gezegd: "wordt vervuld met de Geest" (Efeziërs 5: 18). 

“Ez.36:27: En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn 

inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

“Ef.5:18: En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den 

Geest; 

 

17 Het NT hield ook een 'zalving' in waardoor niemand het nodig had om onderwezen te 

worden. Jeremia en Hebreeën verklaren dat ze elkander niet meer hoeven te leren (Jer. 31:34). 

Deze zalving werd ondervonden door het overblijfsel van het Koninkrijk in 1 Johannes 2: 20 

en 1 Johannes 2: 27, maar vandaag de dag werkt dat niet zo. De gemeente van vandaag de dag 

heeft leraars nodig die het woord der waarheid recht snijden. 

“Jer.31:34: En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 

zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun 

grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden 

niet meer gedenken. 

“1Joh.2:20: Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen. 

“1Joh.2:27: En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet 

van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook 

waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 

 

18 Wanneer het NT is vervuld zullen allen de Heer kennen (Jer.31:34). Het feit dat heden ten 

dage zo weinigen het evangelie van de genade van God begrijpen is het bewijs dat de belofte 

van het NT vandaag de dag niet is vervuld. Het zal worden vervuld, in het overblijfsel van 

Israël, bij de terugkeer van Christus naar de aarde. 

 

19 De NT-wet kan verbroken worden. Als degenen die onder het NT waren "de Geest der 

genade smaadheid aandeden" dan bleef er geen slachtoffer meer over voor de zonden. (Heb 

10: 26-29). 

“Hebr.10:26-29: Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen 

hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; 27 Maar een schrikkelijke 

verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. 28 Als 

iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee 

of drie getuigen; 29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die 

den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor 

hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? 

 

20 De Heidenen waren vreemdelingen van de verbonden der belofte (Efeziërs 2: 12). Volgens 

het nieuwe Testament was Jezus de Middelaar voor Israël van een betere verbond op basis 

van betere beloften (Heb.8: 6). De Heidenen waren vreemdelingen van deze verbonden der 

belofte. Hij bemiddelt voor ons door zijn genade. 

“Ef.2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, 

en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 

wereld. 

´Hebr.8:6: En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren 

verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. 
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21 Degenen die onder het NT zijn wachten op een toekomstige stad (Heb 13: 14). De 

gemeente heeft vandaag de dag geen stad die naar de aarde komt (Op.21: 2-3). We zijn 

gezeten in de hemel, in Christus. 

“Hebr.13:14: Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. 

“Op.21:2-3: En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van 

God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een 

grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij 

hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 

 

22 Degenen die onder het NT zijn wachten op toekomstige genade en vergeving (1 Peter 1: 

13). Wij hebben nu reeds de vergeving der zonden (Kol.1: 14. Ef.4: 32). Omdat wij met 

Christus zijn gekruisigd is het lichaam der zonden des vleses uitgetrokken (Kol.2: 11). Het 

nieuwe verbond zal de zonden van Israël in de toekomst wegnemen (Rom.11: 27). 

“1Petr.1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 

volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

“Kol.1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 

zonden; 

“Ef.4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, 

gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. 

“Kol.2:11: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, 

in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; 

“Rom.11:27: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 

 

23 Die onder het NT zijn wachten op een toekomstige verlossing (1 Pet.1: 9). Petrus leerde 

dat de zaligheid van de Heere Jezus komen zou bij zijn wederkomst (Hand.3:19). Het 

gelovige overblijfsel moest volharden tot het einde om gered te worden (Markus 13: 13). Wij 

bezitten nu reeds de zaligheid, wij hebben de verzoening (Rom.5: 11). We hebben alreeds 

waar zij op hopen, maar dit plaatst ons niet onder hun verbond. 

“1Petr.1:9: Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 

“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer 

de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 

“Mark.13:13: En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden 

zal tot het einde, die zal zalig worden. 

“Rom.5:11: En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus 

Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben. 

 

24 De NT resulteerde in het wonen in het aan Israël beloofde land (Ezech.36:28). De 

gemeente van vandaag de dag is dat niet beloofd en ook ontvangen wij niet enig land op 

aarde. Het NT was gericht op aardse beloften voor Israëls. Wij zijn niet onder het NT. 

“Ezech.36:28: En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij 

tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. 

 

25 Wij zijn dienaars van de NT niet der letter (2 Kor. 3: 6). Paulus zegt dat we bekwaam zijn 

om dienaars te zijn. Hij maakt ons geen priesters van het Nieuw Testamentische Koninkrijk. 

Evenmin plaatst hij ons onder de letter van het NT en haar beloften. We kunnen dienen onder 

het NT naar een uitnemender bediening van de Geest, omdat we de veelvuldige wijsheid van 

God hebben ontvangen (Efeziërs 3:10). Paulus bedient het NT in Romeinen 9-11. Paul leert 

over de Geest in Romeinen 8. 
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“2Kor.3:6: Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen 

Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt 

levend. 

“Ef.3:10: Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de 

machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 

 

26 Wij ontvingen de Geest door het horen van het geloof (Gal.3:3).We hebben de Geest niet 

ontvangen door een beloofd verbond maar door geloof. Ons geloof is in het evangelie van 

Christus. De Geest verzegeld onze positie in Christus. Onder het NT volgen krachtige tekenen 

van de Geest hen die er onder zijn (Hand.10: 46). 

“Gal.3:3: Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het 

vlees? 

“Hand.10:46: Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen 

antwoordde Petrus: 

 

27 Het lichaam van Christus is onder het Hoofdschap van Christus, niet onder het NT. In 

Efeziërs 1:10 legt Paulus de twee doeleinden van God uit, dat wat in de hemel en dat wat op 

de aarde is, en dat zal tot één worden vergaderd in Christus. Wij, die deel uitmaken van Zijn 

hemelse doel zijn niet geplaatst onder het Nieuw Testamentische aardse doel. 

“Ef.1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in 

Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 

 

28 Israël's Nieuwe Verbond wordt vervuld in de toekomst. Rom.11:25-27 zegt dat het 

verbond tussen God en Israël, ter vergeving van zonden (het nieuwe verbond), zal worden 

vervuld na de huidige bedeling der genade Gods. De NT is momenteel onvoltooid. Het zal 

worden voltooid bij de terugkeer van Christus. Onze huidige positie is echter voltooid in 

Christus (Kol 2: 10). 

“Rom.11:25-27: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij 

niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de 

volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk 

geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 

Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 

“Kol.2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

 

29 Als wij nu onder het NT zouden zijn dan is God nog steeds bezig met het volk Israel. 

Omdat het NT werd gegeven aan dat volk, aangaande de beloften aan dat volk gedaan, zullen 

die beloften worden vervuld in dat volk in hun aards Koninkrijk. 

 

30 God heeft zijn werkwijze veranderd. Sinds de val van Israël en de openbaring van de 

verborgenheid biedt God genade en zaligheid aan aan alle mensen aan (Titus 2: 11). Dit is niet 

een uitbreiding van het NT maar is een afzonderlijk iets. Als God het verbond in deze 

bedeling niet vervult, dan kunnen wij niet onder het verbond zijn. 

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. 

 

De gemeenschap der verborgenheid is niet het onderwerp van het oude of het nieuwe 

Testament. Het is niet het onderwerp van profetie. De verborgenheid van Christus is de 

hoeksteen van wat God heeft gedaan in de afgelopen twee duizend jaar. 

 

Leden van het lichaam van Christus, in deze bedeling der verborgenheid, zijn niet onder het 

profetische nieuwe verbond, dat is gemaakt met Israël. Het vandaag de dag plaatsen van 
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heiligen onder één van Israëls verbonden berooft ons van de rijkdom van genade die we alleen 

in Christus hebben, en zouden we ons meester maken van de gedane beloften aan Israël. 

 

Het is belangrijk, met betrekking tot het onderscheid tussen profetie en verborgenheid, dat wij 

ons vast houden aangaande ons standpunt opdat de verborgenheid van Christus ooit algemeen 

zal worden begrepen. 

 

 


