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YHWH, Die Israël tot Zijn 
volk/Zijn schat heeft uitverkoren, 

is de God Die Zich ontfermt
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Rom. 9:1-6

– Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten 
betuigt mij dit mede door de Heilige Geest: ik heb een grote smart en 
een voortdurend hartzeer. 

Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten 
behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; immers, 
zij zijn Israëlieten, húnner is de aanneming tot zonen én de 
heerlijkheid én de Verbonden én de gift van de Tora én de eredienst én 
de beloften; hunner zijn de vaderen én uit hen is, wat het vlees betreft, 
de Christus, die is boven alles Gód, te prijzen tot in eeuwigheid! 
Amen. –   
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De bijzondere voorrechten van Israël 

1. de aanneming/adoptie tot 
zonen

Zie: Ex. 4:22

       Jer. 3:14, 18-22

3. de Verbonden der belofte, Ef. 2:12

deze zijn de uitwerkingen van het 
Eeuwig Belofte-Verbond van Shalom:

a. in het Eerste Verbond

b. in het (Ver)Nieuw(d)e Verbond

2. de heerlijkheid van God

Zie: Ex. 29:42-43

        Jes. 49:3 en Jes. 60:2

        Luc. 2:32
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De bijzondere voorrechten van Israël

4. de gift van de Tora

= onderdeel van Israëls erfenis

Zie: Deut. 33:3-4 (HSV) en             
Jes. 54:10, 17b (HSV)

5. de eredienst

met centraal de offers die 
heenwijzen naar het Offer van 
de Here Jezus op Golgotha

7. de Messias in de lijn van 
Israëls geslachten, niet alleen 
mens maar bovenal Gód

Zie: Joh. 1:1, 18(grondtekst)

        Fil. 2:9-11 en Titus 2:13-14 

6. de beloften

Zie: Rom. 15:8-9

        II Cor. 1:20
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De uitverkiezing van Israël

– Want gij zijt een volk, dat YHWH, uw God, heilig is; ú heeft YHWH, 
uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren tot Zijn volk, 
tot Zijn segullah=schat. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig 
ander volk, heeft YHWH Zich aan u verbonden en u uitverkoren, 
veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat YHWH u 
liefhad en de eed hield die Hij uw vaderen gezworen had, heeft 
YHWH u met een sterke hand uitgeleid (…); – Deut. 7:6-8.

– Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u (= Jeruzalem, waarmee Israël hier 
wordt aangeduid), en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik 
spreidde de slip van Mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik 
ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van Adonai 
YHWH; zo werdt gij de Mijne – Ezech. 16:8. 
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De God Die uitverkiest is de God Die ons roept

– Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch kwaad 
hadden gedaan – opdat het verkiezend voornemen Gods (van kracht) 
zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat 
Hij róept – werd tot haar (=Rebekka)  gezegd: De oudste zal de jongste 
dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat (in Mal. 1:2-3): Jakob heb Ik 
liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat –  Rom. 9:11-13.
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YHWH kent ons al van ver vóór onze geboorte

– YHWH, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn 
opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; 

– Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in Uw boek waren zij alle 
opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen 
daarvan bestond – Psalm 139:1-2, 16.

– Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de 
diaspora* zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bythinië, (alle in 
Klein-Azië = het huidige Turkije) de uitverkorenen naar de voorkennis van 
God, de Vader, in heiliging door de Geest, (…): genade en vrede worde u 
vermenigvuldigd –  I Petr. 1:1-2.

* Zeer waarschijnlijk daarmee doelend op Joden en Tien-Stammen-Israëlieten in 
ballingschap; Petrus was immers apostel voor de besnedenen, zie Gal. 2:7-8.
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Kunnen we wel aan Gods oproep voldoen om Hem 
aan te nemen? 

– Immers, dat gij, geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij, omdat 
onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, 
maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid; (…) – 
I Thes. 1:4-5.

– Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods 
tot behoud, voor een ieder die gelooft, éérst voor de Jood, maar óók 
voor de Griek – Rom. 1:16.

– Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met álles wat tot leven en 
godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, Die ons 
geroepen heeft door Zijn heerlijkheid én macht – II Petr. 1:3.
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Het tonen door YHWH van Zijn heerlijkheid in 
Exodus 33-34

– Maar hij (=Mozes) zeide: Doe mij toch Uw heerlijkheid zien. Hij nu 
zeide: Ik zal al het uitnemendste van Mij(n wezen) aan u doen 
voorbijgaan en in de Naam van YHWH voor u proclameren: Ik zal 
genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen over wie Ik Mij 
ontferm – Exodus 33:18-19. 

– En YHWH daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem 
(=Mozes)  en proclameerde in de Naam van YHWH. YHWH ging aan 
hem voorbij en riep luid: YHWH, YHWH, God, barmhartig en 
genadig, lankmoedig (=zeer geduldig), overvloeiend van chesed (=alles 
overstijgende verbondstrouw en liefde) en trouw, Die chesed bestendigt aan 
duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft (…) – 
Exodus 34:5-7a.
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Doel van de uitverkiezing van de Gemeente

De Gemeente is het Lichaam van Christus en is uitverkoren en 
geroepen door de Heilige Israëls als Zijn instrument om:

● Israël het Woord van God te brengen: – Hoe lieflijk  zijn op de 
bergen de voeten van de vreugdebode, die shalom aankondigt, die 
goede boodschap brengt, die verlossing/heil verkondigt, die tot Sion 
spreekt: Uw God is Koning – Jes. 52:7. Zie ook Rom. 10:15.

● Israël tot naijver/heilige jaloersheid op te wekken. 

● daartoe eerst de opgedragen taak volledig uit te voeren om de 
struikelblokken voor Israël uit de weg te ruimen (Jes. 57:14).

● Israël barmhartigheid te bewijzen. 
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Het achtste bijzondere voorrecht van Israël

Het achtste bijzondere voorrecht van Israël is haar uitverkiezing en 
roeping om tot zegen te zijn voor alle volken der aarde. Gen. 12:2-3.

● – En de Schrift, die tevoren zag dat de God (=YHWH) de heidenen uit 
geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie 
verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het 
geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham – 
Gal. 3:8-9.

● – Wat zal Israëls aanneming door YHWH anders wezen voor de hele 
volkerenwereld dan leven uit de doden? Zie Rom. 11:15b

● – YHWH heeft het hele menselijke geslacht onder ongehoorzaamheid 
besloten, om Zich over hen allen te ontfermen! – Rom. 11:32.


