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                               GEESTELIJK ISRAËL – ZIJN WIJ DAT? 

 

                                        www.texasgracechurches.com 

 

In de religie van vandaag hoor je allerlei verkeerde informatie die wordt onderwezen als 

Bijbelse waarheid. 

 

Wat is religie? 

Laten we eerst de definitie vaststellen van het woord “religie” zoals het in de bijbel wordt 

gebruikt. Het Nederlandse woord “religie” is vertaald uit het Grieks, “Threskeia”, en wordt 

omschreven als “ceremoniële naleving”. Religie is iets dat gepaard gaat met een uitwendige, 

ceremoniële naleving van een rite of ritueel. Waarom is dat onverenigbaar met het 

Christendom? In de drie verwijzingen, naar religie, door de apostel Paulus, verwijzen ze allen 

naar de “Joodse religie”, of de religieuze naleving gepraktiseerd door het volk Israël naar de 

Wet van Mozes (Oude Testament). 

Opmerking: Zie voor verdere informatie het artikel: “DE CHRISTELIJKE RELIGIE” op deze 

website, www.bedelingdergenade.nl  

 

Bijvoorbeeld: Sommige leren u dat u met water moet worden gedoopt om gered te worden. 

Anderen leren dat de waterdoop:  "een uiterlijk teken van een innerlijke verbintenis " is.  

 

Ik zeg dat in beginsel beide leringen dispensationeel tekort schieten. 

 

Dan zijn er de problemen van tongen, genezingen, tienden, gaven, tekenen, oordelen, 

avondmaal, vergeving, verzoening en verbonden, om maar niet te noemen de zaligheid, 

rechtvaardiging, verlossing en verzoening. 

 

Waarom is er vandaag de dag zoveel verwarring in de kerken? Waarom is het, als u in een 

straat van een stad rijd en vele soorten kerkgebouwen ziet? Wat is de reden voor zoveel 

verdeeldheid? 

 

Er is verdeeldheid omdat er zeer weinig "juiste verdeling" is. In de Statenvertaling wordt dat 

“recht snijden” genoemd. Zie later in dit artikel 2Tim.2:15. 

 

De verwarring van vandaag de dag in de kerken komt voort uit een kwade wortel die niet aan 

een aantal essentiële, ja, absoluut noodzakelijke Bijbelse waarheden voldoet. Er is verwarring 

als gevolg van een gebrek aan .... 

 

--Het recht snijden van het Woord der Waarheid. 

--Het erkennen van Paulus als de apostel der Heidenen. 

--Het onderscheiden van de kerk als het lichaam van Christus 

 

Aan de andere kant vindt er een volledige harmonie van de Schriften plaats wanneer we deze 

principes toepassen. 

 

God is niet de auteur van verwarring, de mensen en Satan zijn vandaag de dag de medeauteurs  

van verwarring rond het Woord van God.  
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Er is maar één manier voor het opruimen van de verwarring, die veroorzaakt is door te 

proberen om van het lichaam van Christus "geestelijk Israël" te maken, en dat is door het 

volgen van Gods plan (dispensationele toepassing van het woord van God) en de man van 

God (in deze eeuw is dat de apostel Paulus). 

 

We zullen VANDAAG kijken naar de 3 bovengenoemde punten om te zien wat de Bijbel zegt 

over het lichaam van Christus en Israël, het gaat niet om onze mening of onze interpretatie. 

 

                            Er zijn vandaag de dag twee soorten heiligen: 

 

                     “Bereërs / Genade gelovige” en “die het zouden moeten zijn!”. 

 

                                       ----------------------------- 

 

Zijn wij vandaag de dag, in de bedeling van de genade van God, geestelijk Israël? Nee, op 

geen enkele manier, het lichaam van Christus is een  onderscheiden organisme bestemd om 

gezanten te zijn door welke God zijn wil vandaag de dag bekend maakt. 

Nogmaals, religie maakt vandaag de dag ten minste drie fouten in het “geestelijk Israël” 

maken van het lichaam van Christus. Laten we beginnen met de eerste. 

 

FOUT # 1 Het Woord der waarheid niet recht snijden. 

 

De Statenvertaling zegt: 

 

“2Tim.2:15: Benaarstig u (beijveren), om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 

arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

 

De King James Bijbel zegt: 

 

“2Tim.2:15:  Study (studeren)  to shew thyself approved unto God, a workman that needeth 

not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 

 

OPMERKING: Het niet geven aan Israël wat aan Israël toebehoort en het geven aan het 

lichaam van Christus wat aan Israël toebehoort leidt alleen maar tot verwarring. 

 

Overweeg, voor slechts een moment als u wilt, een aantal punten van het contrast tussen Israël 

en het lichaam van Christus. 

 

----Israël had een aardse hoop terwijl het lichaam van Christus een hemelse hoop heeft 

 

“Daniël 2:44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk 

verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen 

ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar 

zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. 

 

“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in 

dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? 

“Jesaja 9:6: Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon 

van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met 
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gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal 

zulks doen. 

 

“Hand.2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat 

hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem 

op zijn troon te zetten; 

 

Israël keek uit naar een fysiek, zichtbaar, aards, Davidisch koninkrijk met Christus op 

de troon in Jeruzalem! 

 

-----Terwijl het lichaam van Christus een hemelse hoop heeft 

 

“2Kor.5:1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij 

een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 

 

“Ef.1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend 

heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 

 

“Ef.2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus 

Jezus; 

 

“Fil.3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus; 

 

“Kol.1:5: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord 

hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; 

 

“1Thess.1:10: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden 

verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. 

 

De kerk, het lichaam van Christus, heeft een hemelse hoop, terwijl het volk Israël een aardse 

hoop heeft. Dit wordt geïllustreerd in het volgende vers. 

 

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

Christus, beide dat in den hemel is (het lichaam van Christus), en dat op de aarde is (het volk 

Israël).  

 

Dit is slechts één van de vele onderscheidingen die we tegenkomen door dispensationele 

toepassing van de Schrift ... dat is de enige methode van  bijbelstudie die zinvol is en de enige 

die God goedkeurt. 

 

 

FOUT # 2 Het niet erkennen van Paulus als de apostel van de Heidenen 

 

Paulus is de apostel van de Heidenen, niet Petrus, noch één van de andere "Koninkrijks" 

apostelen.  Dat heb ik niet gezegd maar God heeft dat gezegd. 

 

 

Hoe eerder de georganiseerde religie, traditionalisten en denominationalisten daar achter 

komen des te eerder zal het "geestelijk Israël” fenomeen verdwijnen. 
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“Rom.1:1: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd 

tot het Evangelie van God, 

 

“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak 

mijn bediening heerlijk; 

 

“1Kor.1:1: Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en 

Sosthenes, de broeder, 

 

“Gal.1:1: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door 

Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft), 

 

“1Tim.2:7:  Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, 

ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. 

 

“2Tim.1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen; 

 

Kan er enige twijfel zijn? Degenen die er naar verlangen om "onder de wet" te zijn en ook 

anderen daaronder te plaatsen moeten dat doen in het licht van de duidelijke leer van de 

Schrift. 

 

De 12 stammen van Israël hadden hun 12 apostelen - het ENE lichaam van Christus heeft zijn 

ENE apostel. Wanneer u deze informatie toepast op de leer dat wij het geestelijk Israël zijn 

dan verdwijnt die leer. 

 

“Matth.19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de 

wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner 

heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels. 

  

Paulus, niet de 12, is ons voorbeeld voor vandaag .... 

 

“1Tim.1:15-16: 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus 

Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste 

ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de 

voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in 

Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. 

 

 

FOUT # 3 Niet het onderscheidend karakter van de kerk, het lichaam van Christus, 

erkennen  

 

Israël is terzijde gesteld. 

 

“Rom.11:25: 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. 

 

“Rom.11:28: Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar 

aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; 
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“Rom.11:30-32: 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest 

zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook 

dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden 

barmhartigheid verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid 

besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. 

 

Het feit dat Israël terzijde is gesteld en verhard en in die toestand zal blijven tot de opname 

van de kerk, het lichaam van Christus, kan niet ontkend worden. 

 

Wat het lichaam van Christus niet doet ... 

 

--de wet van Mozes houden 

--het spreken in onbekende talen (tongen) 

--alles verkopen wat ze hebben  

--besnijden 

--zieken genezen 

--doden opwekken 

--zoeken naar tekenen 

--fysieke vloek ontvangen voor het doen van kwaad 

--fysieke zegen ontvangen voor het doen van het goede 

--het inzamelen van de tienden 

--met water dopen 

--uitzien naar het nieuwe Jeruzalem 

--werken doen om gered te worden 

--volharden tot het einde 

--door de verdrukking gaan 

--het uitdrijven van demonen  

etc., enz.. 

 

Al deze dingen behoren tot het volk van Israël! 

 

 

Echter het lichaam van Christus……. 

 

--heeft alle geestelijke zegeningen 

--heeft een hemelse hoop 

--heeft eeuwig leven uit genade door het geloof 

--zal niet gaan door de komende toorn 

--zal een persoonlijke begeleider hebben, de Zoon van God zelf, vanaf deze planeet naar de 

hemel 

--predikt het evangelie der genade Gods 

--heeft een persoonlijke, directe toegang tot God, zonder tussenkomst van een priester 

--is compleet in Christus 

--is veilig in Christus 

--is gedoopt in Christus 

--is besneden is in Christus 

--is gestorven met Christus 

--is opgestaan met Christus 

--is levend in Christus 
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--zal met Christus heersen in de hemel  

--heeft reeds nu de overwinning over de zonde  

--is reeds nu onderdeel van een totale overwinningsprogramma 

--kent reeds nu de wil van God   

 

Dit zijn dingen die alleen betrekking hebben op de kerk, het lichaam van Christus! Dit is 

slechts een aantal opsommingen !!  

 

Conclusie 

 

We kunnen simpelweg niet het geestelijk Israël zijn omdat God een geprofeteerd programma 

voor hen heeft dat zal worden uitgevoerd in de komende eeuwen. 

 

Het is een zichtbaar, lichamelijk, aards, Davidisch koninkrijk zijn  met Christus op zijn troon 

in Jeruzalem. 

 

Het lichaam van Christus heeft vandaag de taak om gezanten van God te zijn en redding te 

verkondigen uit genade door het geloof gebaseerd op het volbrachte kruiswerk van Christus in 

Zijn dood, begrafenis en opstanding. Aan het einde van dit tijdperk  zal het lichaam van 

Christus worden "opgenomen" in de hemel om daar te heersen en te regeren. 

 

Twee afzonderlijke programma's, twee afzonderlijke boodschappen en twee afzonderlijke 

invloedssferen. 

 

Onze apostel Paulus, de apostel der Heidenen, schreef voor ons die leven in de bedeling der 

genade Gods. Hij is ons voorbeeld. We volgen hem zoals ons is opgedragen. Alle verwarring 

verdwijnt als wij de man Gods en Gods boodschap volgen. 

 

in Christus 

 

Mike Arnold  

 

 


