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Erkennings

Vir eers, my innigste dank, natuurlik, aan Jesus van Nasaret, 
die Koning van die konings, Here van die here, en die verlange 
van my hart. Ná Jesus verdien niemand my dankbaarheid 
meer as my vrou nie. Jy is ’n vrou van diepe skoonheid, krag 
en karakter. Ek is geseënd. Die “mooi so, goeie en getroue 
dienskneg” wat jy van Hom sal ontvang, is meer as wat jy ooit 
kan dink. Ek hoop dat ek daardie dag die kyk in jou oë sal kan 
sien. Dit gaan iets wees om te beleef.

Baie dankie aan die handjievol ondersteuners wat my 
die afgelope paar jaar geseën het. Julle het hierdie boek 
moontlik gemaak.

Dankie ook aan Samuel Clough, Paul Blake, Shane Me-
redith, Stephen Holmes, Julie Loomis, Aaron Maendel, Dax 
Cabrera, Avner Boskey, Brock Hollett, Nick Uva, en Dan 
McCarthy, wat na die voorlopige manuskrip gekyk en vir 
my terugvoer gegee het.

Ten laaste my diepe dankbaarheid jeens Josef en Elizabeth 
Farah vir jul ondersteuning. Dankie ook aan die hele span by 
WND. Dankie, Geoff Stone, redaksionele direkteur, vir al jou 
werk, sowel as jou insette en advies oor die manuskrip. Dank 
aan Renee Chavez en Kelsey Whited, my redakteurs. Jul loon 
is groot in die hemele! Dankie, Mark Karis, vir jou bydrae 
van jou gawe van ontwerp. Ek hou altyd baie van wat jy doen. 
Dankie ook aan Michael Thompson en Amanda Prevette, die 
bemarkingkoördineerders. Wat ’n groot span om mee saam te 
werk. Nogmaals dankie, en baie seën vir julle almal.
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DEEL 1

Wat die Bybel regtig sê 
oor Israel in God se plan
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HOOFSTUK 1

Die waarskuwing: 
onkunde en arrogansie

Martin Luther, die groot Protestantse hervormer, het drie jaar 
voor sy dood in 1546 ’n anti-Joodse verhandeling geskryf 
met die titel Von den Jüden und iren Lügen (Oor die Jode en 
hul leuens). Langer as duisend jaar het Christene in Europa 
onderling bespreek hoe hulle die Jode in hul midde moet 
behandel. In Luther se tyd het sommige aangevoer dat aan 
die “Joodse probleem” aandag gegee moet word. Luther se 
verhandeling het ’n duidelike oplossing gebied. Sy woorde 
spreek vanself: 

Wat sal ons as Christene dan met hierdie vervloekte, 
verworpe Joderas doen? … Eerstens moet hul sinagoges 
aan die brand gesteek word, en alles wat nie verbrand 
nie, moet bedek of met grond toegegooi word sodat 
niemand ooit weer ’n steen of klip daarvan kan sien 
nie. En dit behoort gedoen te word tot eer van God 
en van die Christendom sodat God kan sien dat ons 
Christene is … . 

Tweedens moet hul huise ook só afgebreek en ver-
nietig word. Want hul bedryf dieselfde dinge daar as in 
hul sinagoges. Daarom behoort hulle onder een dak of 
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in ’n stal gehou te word, soos sigeuners, sodat hulle kan 
besef dat hulle nie, soos hulle spog, besitters van ons 
land is nie, maar ellendige gevangenes … .

Derdens moet hul gebedeboeke en Talmoede waarin 
sodanige afgodery, leuens, vloektaal en lastering geleer 
word, hulle ontneem word … .

Vierdens moet hul rabbi’s verbied word om te on-
der rig en met die dood gedreig word as hulle daarmee 
sou voortgaan … .

Om op te som, liewe vorste en edeles wat Jode in jul 
streke het, as hierdie raad van my julle nie pas nie, vind 
dan ’n beter oplossing sodat julle en ons almal vry mag 
wees van hierdie ondraaglike, duiwelse Jodelas … Naas 
die duiwel het die Christen nie ’n meer verbete en erger 
vyand as die Jood nie.”1 

Die meeste Christene wat Luther se woorde vir die eerste 
keer lees, is geskok. Dit is tragies dat Luther nie die enigste 
hooggeplaaste Christelike leier was wat die Jode gehaat en 
misbruik het nie. Soos ons sal sien, het Christene baie lank, 
trouens, vir die grootste deel van die Kerk se geskiedenis, 
dieselfde houding as Luther aangeneem. 

Wat nog meer tragies is, is dat Adolf Hitler sowat vyf-
honderd jaar nadat Luther sy haatlike verhandeling geskryf 
het, staatgemaak het op Luther se voorstelle as grondslag van 
sy eie “finale oplossing”, wat gelei het tot die dood van twee 
derdes van die sowat nege miljoen Jode wat toe in Europa 
geleef het.

Hoe het dit alles tot hier gekom? Hoe het die Christendom, 
wie se volgelinge beweer dat hulle ’n Joodse Messias volg, 
in ’n geloof ontaard wat oorheers word deur nie-Jode wat 
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Jode vervolg waar hulle ook al gaan? Hoe het dit gebeur dat 
hierdie Christene, wat beweer dat hulle die God van Israel 
aanbid, die kinders van Israel so vurig, so hartstogtelik en 
so meedoënloos haat? Om hierdie vraag te kan beantwoord, 
moet ons begin met die woorde van die apostel Paulus in 
hoofstuk 11 van sy brief aan die Romeine. Paulus rig hier ’n 
ernstige waarskuwing aan veral nie-Joodse Christene. Eer-
stens waarsku Paulus hulle teen ’n arrogante houding jeens 
die Jode. Hy herinner sy lesers aan die voortgaande roeping 
en verkiesing van Israel, wat ongelowige Israel insluit, as die 
volk van God. Tweedens waarsku hy ook nie-Joodse gelowiges 
om nie verwaand te word oor hul stand voor God nie. In 
plaas daarvan vermaan hy hulle om te “vrees”. Paulus waarsku 
soos volg:

[M]oet dan nie teen die takke roem nie; en as jy roem 
– dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel 
vir jou. Jy sal dan sê: Die takke is afgebreek, sodat ek 
in geënt kon word. Goed! Deur ongeloof is hulle afge-
breek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoe dig 
wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke 
nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar 
nie. Let dan op die goedertierenheid en die gestreng-
heid van God: gestrengheid oor die wat geval het, maar 
goe der tierenheid oor jou as jy in die goedertieren heid 
bly; anders sal jy ook afgekap word (Rom 11:18-22; 
my kursivering).

Dit is ’n diepsinnige stelling hierdie. Anders gestel, om te ver-
suim om ingelig én nederig te wees jeens ongelowige Israel 
kan heel moontlik daartoe lei dat God nie-Joodse Christene 
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“afkap”. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik, is ekkoptō. 
Johannes die Doper gebruik ook dié woord wanneer hy die-
gene wat na hom toe kom om gedoop te word, waarsku: “Maar 
die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat 
geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi” 
(Matt 3:10; my kursivering). Die aand toe ek my bekeer en 
my lewe aan Jesus toevertrou het, het die Hy my met hierdie 
einste woorde oor my sonde gekonfronteer en my oortuig dat, 
tensy ek my bekeer, my ewige bestemming die hel sou wees. 
Paulus se beroep op nie-Joodse gelowiges om die “erns van 
God” te besef en te oordink is dus nie verbasend nie. 

Paulus en Johannes die Doper is nie die enigstes wat sulke 
streng waarskuwings uitgespreek het nie. Jesus gebruik presies 
dieselfde woorde as Johannes in sy vermaning: “Elke boom 
wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur 
gegooi” (Matt 7:19; my kursivering).

Wanneer ’n mens twee duisend jaar later terugkyk op Pau-
lus se waarskuwing, pak die harde werklikheid jou beet. Die 
meeste gelowiges van die oorheersend nie-Joodse Christe-
like Kerk tot vandag het jammerlik gefaal om aan Paulus se 
waar skuwings gehoor te gee. Die oorgrote meerderheid in die 
Kerk, van die vroegste tye af en van die hoogste vlak afwaarts, 
het halsoorkop verval in verkeerde idees oor en volslae arro-
gansie jeens ongelowige Israel. Hoe vinnig het hulle van God 
se beloftes en Israel se voortgesette rol in God se plan vergeet! 
En die gevolge is afgryslik.

Een van die gevolge van die Kerk se onkunde oor Israel se 
rol in die plan van God is die diepgaande blindheid by ’n groot 
gedeelte van die Kerk oor ontvouende profesie. Baie Christene 
het al gehoor van “die seuns van Issaskar”, na wie verwys word 
in 1 Kronieke 12:32. Ons word vertel dat hulle “kundige insig 
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wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen” gehad het. 
Die Kerk het vandag ’n dringende behoefte aan kundige insig 
oor die tye en die vermoë om na behore te reageer. Die Joodse 
profete, die apostels en Jesus Self het aan ons ’n geskenk van 
onskatbare waarde gegee deurdat hul woorde geweldig baie 
inligting bevat oor wat ons sal aanskou in die dae wat voorlê. 
Die toekoms, soos die verlede, word in besonderhede deur 
die hele Bybel op ’n goddelik geopenbaarde tydlyn uitgelê. 

Kundige insig oor die tye en ’n duidelike wete waar ons ons 
op die tydlyn bevind, is van ontsaglike strategiese voordeel 
vir die Kerk om sy goddelike mandaat te vervul. Maar as die 
Kerk versuim om die deurlopende draad van die mense en 
die land Israel wat deur die hele tydlyn loop, raak te sien en 
te erken, word dit onverstaanbaar verwring, wat ’n digte mis 
van verwarring oor die visie van die Kerk laat toesak. Dit is 
die toestand van die Kerk vandag. Hierdie tydlyn, die groot 
strategiese bloudruk wat die Here aan sy volk gegee het, is in 
wese oorgeskryf en geskend deur die dwaalleer van ’n Kerk 
wat deur nie-Jode oorheers word. Nie net is groot segmente 
van die Kerk fundamenteel onbewus van waar hulle hul tans 
op God se profetiese tydlyn bevind nie, maar baie verwerp 
selfs die gedagte dat daar so ’n duidelike tydlyn bestaan. 

As die Kerk werklik van die digte mis wil ontslae raak; 
as hy die suiwerheid en die profetiese gees wat hy nodig het 
om die donker dae wat voorlê te beheer, dan moet hy die 
valse leerstellings wat die Kerk binnegesluip het, identifiseer 
en verwerp. Hierdie proses van reiniging moet begin deur 
te erken dat Israel die noodsaaklike draad is wat deur die 
Here se ontvouende belofteplan van verlossing loop. Dit is my 
innige hoop dat hierdie boek dit sal regkry om op ’n maklik 
verstaanbare manier byna twee duisend jaar se verwarring 
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uit die weg te ruim vir almal wat gewillig is om hierdie saak 
ernstig te oorweeg.

Nog ’n negatiewe gevolg van die Kerk se onkunde oor Israel 
is sy betreklike onmag en onvermoë om hom duidelik uit 
te spreek oor die volle evangelieboodskap, veral teenoor die 
Joodse volk. Veels te veel Christene onderskat die evangelie, 
of “die goeie nuus”, en sien dit as iets soos “Jesus het vir jou 
sondes gesterf sodat jy eendag, wanneer jy sterf, hemel toe kan 
gaan.” Feit is egter dat die goeie nuus, soos Jesus en sy apostels 
dit verkondig het, soveel meer is. Dit behels die volle getuienis 
van God, van die skepping tot die groot verbonde van God, 
die soendood en opstanding van die Messias, sy terugkeer 
om die aarde te oordeel en die koninkryk van Israel te herstel. 

Al hierdie dinge en nog baie ander vorm ’n integrale deel 
van die evangelie. Omdat die Kerk die evangelieboodskap van 
Joodse betrokkenheid gesuiwer en verskraal het, het die Kerk 
geredelik vergeet wat Jesus en die apostels eintlik verkondig. 
Onomwonde gestel, soos die titel van hierdie boek aandui, 
as die evangelie wat ’n mens preek nie uitloop op ’n Joodse 
man wat die wêreld regeer nie, dan is dit nie die evangelie van 
die Nuwe Testament nie. Die evangelie is vandag verskraal 
tot ’n vereenvoudigde formule waarvolgens ’n mens “gered 
kan word”, maar dit is in wese losgemaak van die komende 
koninkryk waartoe ons gered word. Wanneer Petrus, Paulus 
en Stephanus die evangelie verkondig, doen hulle dit teen die 
agtergrond van die groter Bybelse verhaal, ’n baie spesifieke 
verhaal wat geanker is in die skepping, die verbonde van 
God, en die geskiedenis en lyding van die Joodse volk wat 
uitloop op die dag van oordeel en die koninkryk van God wat 
daarna volg. Totdat die Kerk die volle Bybelse verhaal herwin 
waarmee hy toevertrou is, en die sentrale en voortgesette rol 
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van Israel in dié verhaal raaksien, sal sy betreklike onvermoë 
voortduur om die ware evangelie doeltreffend en ten volle oor 
te dra, veral aan die Joodse volk.

Ek hoop hierdie boek sal Christene help om die evangelie 
in ware Joodse verband beter te verstaan. Miskien is jy van 
Joodse afkoms en glo jy nie dat Jesus (Yeshua) die Messias 
is nie, maar dalk het jy hierdie boek toevallig opgetel of by 
iemand gekry. Ek belowe dat, as jy dit deurlees, jy baie meer 
sal vind waarmee jy saamstem as wat jy ooit sou kon droom.

’n Derde gevolg van die Kerk se onkunde en hoogmoed 
jeens Israel is die lang en bloedige geskiedenis van anti-
Semitisme waarby ook individuele Christene betrokke was, 
dikwels met die amptelike goedkeuring van die Kerk. Dít 
wil min Christene graag toegee. As ons egter ons sondes 
ontken, in onkunde bly en verskonings maak vir die ware 
bose optrede van die Kerk, sê Paulus, stel dit ons in gevaar 
om afgesny te word. Andersins, as die Kerk begeer om in 
volheid en volwassenheid te wandel, moet hy sy donker, 
anti-Semitiese verlede, waarvan daar oorweldigende getuie-
nis is, konfronteer en berou toon. Dit is natuurlik maklik 
om sulke oproepe tot bekering te doen, maar dié word 
nie altyd gewillig ontvang nie. Ek is oortuig dat een van 
die belangrikste behoeftes van die Kerk in hierdie tyd, na-
mate ons die laaste dae nader, ’n diep, wydverspreide en 
ingrypende bekering van sy lang geskiedenis van haat en 
mishan deling van die Joodse volk is. Tog is die werklikheid 
dat bepaalde leerstellings, idees en teologieë aan die wortel 
van ons kollektiewe sondes lê, waarvan die Kerk vandag 
nog baie glo. Nie net lê hierdie verkeerde idees ten grond-
slag aan die historiese tradisionele kerke nie, maar maak 
dit ook deel uit van die hele stelsel van die Protestantse 



H o o f s t u k  1

19

Hervorming en is voorgestaan deur feitlik al die groot en 
belangrike hervormers. 

Hierdie leerstellings – in besonder die vervangings teo-
logie, preterisme en amillenialisme, wat ons later sal be spreek 
– gaan nie vanself verdwyn of deur die Kerk verwerp word 
sonder ’n opdraande stryd nie. Maar ons moet nugter wees 
en onthou wat Paulus gesê het. Ek vertrou dat jy, soos wat jy 
hierdie boek lees, dit ernstig sal oorweeg en sal insien waarom 
die Kerk hierdie leerstellings moet verwerp.

Ongelukkig moet die gevolge van die Kerk se hoogmoed 
en arrogansie jeens Israel nog sigbaar word – bose dade wat 
gepleeg sal word in die dae wat voorlê. God het bepaal dat 
die hart van alle mense in die laaste dae getoets sal word 
deur hul reaksie op “Jakob se benoudheid”, ’n tyd van on-
gekende verdrukking vir die Joodse volk (vgl. Jer 30:7). Dit 
is hartseer om daaraan te dink dat niemand dit kan ontken 
dat die oorgrote meerderheid van die Europese Christene 
die Joodse volk tydens die Joodse volksmoord versaak het 
nie. Wat laat enigiemand dink dat ons anders sal optree as 
nog só ’n tyd van lyding vir die Jode sou aanbreek? Tot nou 
toe het min mense in die Kerk hulle daartoe verbind om die 
pynlike en introspektiewe “sielswerk” te doen wat nodig is om 
die verkeerde leerstellings en houdings wat hulle al so lank 
koester, te identifiseer en te ontwortel. Dit was juis weens 
hierdie sienings dat die Kerk ledig gesit of selfs goedkeurend 
staan en toekyk het terwyl hulle wat die Here “sý oogappel” 
(Sag 2:8) noem, letterlik by die miljoene vermoor word. Die 
Skrif is duidelik dat wêreldgebeure in die laaste dae sal uitloop 
op die algehele woede van Satan teenoor God se plan om die 
volk van Israel te herstel. Eenvoudig gestel, as die Kerk nie die 
denke wat hom so jammerlik laat faal het tydens die Joodse 
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volksmoord identifiseer en deeglik van onsuiwerhede reinig 
nie, sal sy toekomstige sondes en mislukkings dié van die 
verlede by verre oortref. 

Ek bid dat dit nie so sal wees nie. Ek bid dat die Kerk dit 
volgende keer sal regkry. My dringende gebed is dat hierdie 
boek in sommige ’n nederige houding voor die Here vir die 
Joodse volk sal laat ontwaak en dat selfs meer mense sal 
wakker skrik en hul verantwoordelikheid as volgelinge van 
Jesus sal besef vir die moeilike tye wat voorlê. Hoewel ek 
hoop dat baie wat hier lees se reeds bestaande oortuigings 
oor hierdie sake versterk sal word, vertrou ek dat hulle groter 
duidelikheid sal verkry en besluit om te doen wat reg is in die 
oë van die Here. Ek bid ook dat ander aangeroer en uitgedaag 
sal word om vroeëre standpunte oor die Joodse volk wat nie in 
ooreenstemmig is met die Skrif nie, te heroorweeg. Eerder as 
om te stry oor teologiese voorveronderstellings, wil ek hê dat 
hierdie boek mense se harte sal verander en die praktyke en 
dade van die Christelike Kerk sal beïnvloed. Selfs al verander 
net een leser en word net een hart geraak deur die Vader se 
hart vir sy volk, dan was die skryf van hierdie boek meer as die 
moeite werd. As net een siel die boodskap van hierdie boek 
hoor en hom of haar waarlik bekeer van daardie oortuigings 
waarteen Paulus ons waarsku wat tot “afkapping” kan lei, dan 
tel dit onder een van my grootste prestasies.
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HOOFSTUK 2

Herstel teenoor 
vervanging

Die afgelope twee duisend jaar huldig die oorgrote meer-
derheid van die Christelike Kerk die siening dat die Joodse 
volk as ’n groep deur God verwerp is, omdat hulle Jesus as die 
Messias verwerp het. Terwyl groepe soos die Morawiërs, talle 
Puriteine, en verskeie Lutherse Piëtiste die toekomstige her-
stel van Israel en die redding van die Joodse volk verwag het, 
is hierdie groepe ’n minderheid in Kerkgeskiedenis. Een van 
die belangrikste bewegings wat dit dramaties sou verander, 
het in 1827 begin toe verskeie Anglikaanse Christene in 
Dublin, Ierland, byeengekom het vir informele Bybelstudie 
en die viering van die nagmaal. Dié groep was oortuig dat 
die Bybel die hoogste bron van gesag is, en hulle het formele 
vergaderings begin hou, wat uiteindelik gelei het tot die 
vorming van wat bekend staan as die Plymouth Brethren. 
Hulle het geglo dat die Anglikaanse Kerk baie van die ou 
leerstellings van die apostoliese Kerk laat vaar het, veral dié 
met betrekking tot die voortgesette rol van Israel in die plan 
van God en die toekomstige glorieryke herstel van die Joodse 
volk en hul koninkryk. Die beweging het uiteindelik die oseaan 
oorgesteek na die VSA, waar dit soos ’n veldbrand versprei 
het. Met verloop van tyd het groot dele van die Christendom 
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die langdurige siening verwerp dat Israel deur God verstoot, 
verwerp en deur die Christelike Kerk vervang is. Sedert die 
hergeboorte van die staat Israel in 1948 het die getal mense 
wat glo in die voortgesette rol van Israel selfs toegeneem. Meer 
onlangs blyk dit asof die ou omstredenheid weer opvlam, en 
dit sal ongetwyfeld voortknetter tot Jesus terugkeer. Hierdie 
hoofstuk is ’n kort inleiding tot en verduideliking van dié twee 
teenstrydige standpunte.

DIE HERSTELLINGSKAMP

Dit is belangrik om te verduidelik hoe hierdie groep die Bybel 
beskou en vertolk, voordat ek die bepaalde beginsels van wat 
ek “vervanging” noem, sal definieer. Herstelliste is oortuig 
dat die Bybel eenvoudig aanvaar moet word. Dit veronderstel 
’n eenvoudige, natuurlike lees van die Skrif, oftewel dat dit 
na die letter opgevat moet word. Herstelliste glo dat, hoewel 
gedeeltes van die Bybel soms moeilik is om te verstaan, dit 
nie bo die gemiddelde persoon se vermoë is om te lees en te 
begryp nie. ’n Mens het nie ’n verligte guru nodig om jou te 
leer hoe om die Bybel te verstaan nie. Hiermee wil ek nie die 
belangrikheid van leraars en verantwoordelike kundigheid 
in die liggaam van Christus onderskat nie. Ons het sonder 
twyfel meer verantwoordelike vakkundiges nodig. Maar die 
Bybel is nie uitsluitlik vir ivoortoringteoloë geskryf wat dit 
dan aan die gemiddelde persoon oordra nie. Die Bybel is 
per slot van rekening geskryf vir gewone gelowiges wat hulle 
getrou en nederig daarop toespits om die Bybel se woorde, 
verband en betekenis te verstaan. Dit is vanuit hierdie siening 
van die Skrif dat herstelliste die volgende drie eskatologiese 
leerstellings onderskryf:
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Herstellisme 1

Volgens hierdie siening moet die beloftes wat aan die kinders 
van Israel deur middel van die groot verbonde gemaak is, 
nog vervul word. Wanneer Jesus terugkeer, sal die hele Israel 
gered word, en die koninkryk van Israel sal in die land wat 
aan Abraham belowe is, herstel word. Jesus sal as koning oor 
die Joodse volk en as die soewereine heerser van die hele 
aarde regeer.

Futurisme
Hiervolgens val die klem van Bybelse profesieë op toekom-
stige gebeure rondom Jesus se weerkoms. Ons kan hierdie 
gebeure in die volgende drie kategorieë verdeel: die gebeure 
wat Jesus se koms voorafgaan, die ware terugkeer van Jesus, 
en die vestiging van Jesus se koninkryk vir ’n duisend jaar. 
Hierdie siening is deur die profete, Jesus, die apostels en die 
vroegste Christene gehuldig.

Premillennialisme
Dit is die siening dat al die beskrywings in die Bybel van die 
komende koninkryk van God wat hier op hierdie aarde na 
Jesus se weerkoms gevestig sal word, letterlik opgeneem moet 
word. Soos ons sal sien, het die profete, Jesus, die apostels en 
die vroeë Christene ook dié standpunt gehuldig.

Herstelliste beaam dat die Bybel in die algemeen en Bybelse 
profesie in besonder net sinvol is as dit deur die lens van 
hierdie drie perspektiewe vertolk word. Telkens wanneer 
die Kerk ’n Israel-gesentreerde, herstellistiese, futuristiese en 
pre mil lennialistiese begrip van die Skrif verloor, verloor die 
Kerk nie net die korrekte siening van die Here se profetiese 
kalender nie, maar verloor dit ook begrip van die basiese 



Wa n n e e r  'n  J o o d  d i e  w ê r e l d  r e g e e r

24

evangelie en dwaal dit af van die vervulling van sy primêre 
mandaat op aarde. Ons sal al hierdie sake vollediger bespreek 
soos ons vorder.

DIE VERVANGINGSKAMP

In skrille kontras met diegene wat herstellisme, futurisme 
en premillennialisme onderskryf, is daar ander wat neig om 
die Skrif baie meer figuurlik en allegories te benader en te 
verstaan. Vanuit hierdie siening van die Skrif neem dié groep 
die volgende drie teologiese posisies in:

Vervanging
Hierdie siening, wat algemeen bekend staan as “vervangings-
teologie”, glo dat die Christelike Kerk vir Israel as die volk 
van God vervang het. In werklikheid, volgens ’n gewilde 
doku ment wat in 2002 geskryf en op die webwerf van die 
Knox Teologiese Seminarium geplaas is, “is die erfbeloftes 
wat God aan Abraham gemaak het … nie van toepassing 
op ’n bepaalde etniese groep nie, maar behoort dit aan die 
kerk van Jesus Christus, die ware Israel”.2 Die dokument is 
deur honderde vooraanstaande evangeliste, predikante en 
professore onderteken. 

Albertus Pieters, ’n vervangingsteoloog wat dikwels aan-
gehaal word, verwoord dit soos volg: “Die sigbare Christelike 
Kerk is nou die Israel van die Nuwe Verbond. Diegene wat 
ons ‘die Jode’ noem, is buitestaanders, takke wat afgesny is, 
mense wat geen groter verbintenis met óf die beloftes óf die 
profesieë as enige nie-Joodse groep het nie. Hulle wat nou 
‘Jode’ genoem word, het geen profetiese lotsbestemming, be-
newens ’n voortsetting van hul hartseer en bitter toestand 
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nie. Die geslote boek van Israel se geskiedenis sal nie heropen 
word nie.” 3 

Hoewel nie alle moderne vervangingsteoloë so prontuit 
of hardvogtig is wanneer hulle hul menings lug nie, beskryf 
Pieters die historiese vervangingsposisie nogtans baie akku-
raat. Volgens hierdie perspektief het die Kerk as die “Nuwe 
Israel” nou die erfgenaam geword van al die beloftes en 
seëninge (maar nie van enige van die vloeke nie) wat voorheen 
aan Israel gegee is. Volgens die vervangingsperspektief het 
Israel se aanhoudende ontrouheid aan God daartoe gelei 
dat die Here hulle uiteindelik permanent gestroop het van 
die unieke roeping en verkiesing wat hulle in die Ou-Testa-
mentiese tyd besit het. Ander terme wat soms gebruik word 
om vervanging te beskryf (deur diegene wat probeer om 
minder veroordelende wisselvorme van vervanging te skep) 
is onder meer “vervullingsteologie” of “inklusiewe teologie”. 
Vervangingsteologie staan direk teenoor herstellingsteologie.

Preterisme
Dit is die oortuiging dat die oorgrote meerderheid van Bybel se 
profesieë reeds vervul is. Preterisme vertolk die meeste ge-
deeltes wat praat van die “laaste dae” of die “eindtyd” as 
ge beure wat in 70 n.C. vervul is toe die Romeinse legioene 
Jeru salem en die Joodse tempel verwoes het. Preteriste stem 
nie onderling ooreen oor presies hoeveel profesieë reeds in 
die verlede vervul is nie. Gevolglik ondersteun som mige 
“gedeeltelike preterisme” terwyl ander in “volledige prete-
risme” glo. Volgens Preterisme sal daar geen toekomstige 
“groot verdrukking”, geen “Antichris”, geen “teken van die 
dier”, geen “groot afval” of baie van die ander dinge wees wat 
dikwels met die laaste dae voor Jesus se weerkoms verbind 
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word nie. Dit alles is reeds in die jaar 70 n.C. vervul. Volledige 
preterisme sê selfs Jesus se weerkoms het in 70 n.C. metafories 
plaasgevind. Preterisme staan in skrille kontras met futurisme 
wat vroeër beskryf is.

Amillennialisme 
Mense wat hierdie standpunt huldig, verwerp die idee dat 
daar ’n millennium (een duisend jaar) sal wees wanneer 
Jesus op die troon van Dawid vanuit Jerusalem oor die nasies 
sal regeer om God se beloftes aan die Joodse volk deur die 
Abrahamitiese verbond te vervul. Amillennialisme vertolk 
die verskillende verwysings na die duisendjarige tydperk 
in die Skrif allegories of geestelik. Omdat hierdie gedeeltes 
nie letterlik vertolk word nie, meen amillennialiste dat die 
Kerk inderdaad nou reeds in die duisendjarige ryk is. ’n Meer 
optimistiese en triomfantelike weergawe van amillennialisme 
word postmillennialisme genoem. Postmillennialisme beweer 
dat die Kerk verby die vervolging van die eerste eeu na ’n 
triomfantelike en seëvierende staat beweeg terwyl die Kerk 
die wêreld toenemend verower en verchristelik voor Jesus se 
koms. Albei perspektiewe (amillennialisme en postmillen-
nialisme) is wesenlik in stryd met premillennialisme.

Hoewel elkeen van hierdie leerstellige standpunte (ver-
vanging, preterisme en amillennialisme) betrekking het op 
verskillende kwessies in die Skrif is hulle in werklikheid logies 
verbind en onlosmaaklik aan mekaar gekoppel. As iemand 
vervanging onderskryf en konsekwent is, sal hy ook prete risme 
en amillennialisme onderskryf. En omdat hierdie leerstellings 
so nou met mekaar verband hou, sal al drie gesamentlik in 
duie stort as bewys kan word dat een van die leerstellings in 
stryd is met die Skrif. Kom ons ondersoek die verwantskap 
tussen vervanging én preterisme en amillennialisme.
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DIE VERVANGINGSWORTELS 
VAN PRETERISME

As iemand glo dat die Here Israel in wese geskei het van 
sy status as die uitverkore volk van God, soos wat die ver-
vangingsteologie doen, ontstaan daar onmiddellik ’n paar 
flagrante probleme. Byvoorbeeld, al die oorloë en gevegte wat 
volgens Bybelse profesie net voor die weerkoms van Jesus gaan 
plaasvind, gaan in en om Jerusalem en Israel gebeur. Soos ons 
nog sal sien, getuig ’n wye verskeidenheid van Skrifte hiervan. 
Dit is ’n onoorkomelike probleem vir die vervangingsteologie. 
Want waarom sou die nasies van die aarde, voortgedryf deur 
Satan, oorlog maak teen Israel as God niks meer met Israel te 
doen wil hê nie? As God Israel afgeskryf het, waarom sal Satan 
hom daarop toespits om hulle te vernietig? Indien vervanging 
die doel sou wees, sou Satan se woede byna uitsluitlik op 
Christene gerig wees, en nie op Israel nie. Nie net is dit strydig 
met die huidige wêreldwye werklikheid nie, maar dit is glad 
nie die verhaal wat die Skrif vertel nie.

Preterisme as ’n metode om die Skrif te vertolk is geskep 
uit noodsaak om vervanging te rugsteun. Preterisme pas bloot 
vervanging toe op die gebeure wat die terugkeer van Jesus 
voorafgaan. Preterisme probeer die profetiese Skrif hervertolk 
asof dit reeds in die verlede sou plaasgevind het, soos dat die 
samespanning van die nasies in die laaste dae teen Jerusalem 
reeds in 70 n.C. sou plaasgevind het toe die Romeinse leërs 
Jerusalem en die tempel vernietig het. Volgens vervanging 
se wêreldbeskouing bepaal die gebeure van daardie jaar die 
oomblik in die geskiedenis toe God sy egskeiding van Israel 
as gesamentlike nasie aangekondig en al sy guns aan die 
Christelike Kerk oorgedra het. Kyk ’n mens na die verskillende 
preke en boeke van leraars wat vervanging en preterisme 
aanhang, vind jy ’n uiters skewe beklemtoning van 70 n.C. en 
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byna geen nadruk nie op ons “salige hoop” (Tit 2:13), Jesus 
se terugkeer. In plaas daarvan om die komende verlossing en 
herstel van Israel (vgl. Hand 1:6-7; Rom 11:26) te beklemtoon, 
benadruk vervangingsteoloë en preteriste die beweerde eg-
skei ding en ontbinding van nasionale Israel. Daarom, as ’n 
mens sou moes kies tussen die verskillende benaminge is 
“egskeidingteologie” waarskynlik die akkuraatste en billikste 
om na vervanging te verwys.

Die werklikheid maak dit nie maklik vir teoloë wat ver-
vanging en preterisme voorstaan nie. Sedert 1948 moes 
hulle die lastige probleem van die wonderbaarlike herlewing 
van die staat Israel onder die oë sien. Dié teoloë moet enige 
suggestie verwerp dat die hedendaagse staat Israel iets te doen 
het met God se wil of soewereiniteit. Daar is geen twyfel nie 
dat Israel voorwaar ’n doring in die vlees is vir diegene wat 
hierdie siening huldig. Ons sal hierdie sake gaandeweg in 
meer besonderhede verken.

DIE VERVANGINGSWORTELS 
VAN AMILLENNIALISME

Amillennialisme is ook ’n logiese uitvloeisel van vervanging. 
Waar preterisme bloot die toepassing is van vervanging op 
gebeure wat voor die weerkoms van Jesus plaasvind, is amil-
len nialisme die toepassing van vervanging op die gebeure wat 
op Jesus se weerkoms volg. Die rede is weer eens duidelik. 
Die profete praat almal in besonderhede en meer bepaald oor 
die tyd dat Jesus as die koning van die Jode vanaf die troon 
van Dawid in Jerusalem oor ’n herstelde Joodse koninkryk 
sal regeer. Maar daar is geen plek vir so ’n werklikheid in die 
vervangingswêreld nie, waar Israel vir ewig en altyd deur God 
verwerp is.
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Die volgende skets toon die verhouding van vervanging 
en herstellisme tot die ooreenstemmende leerstellings wat dit 
logies vereis en teweegbring:

VERVANGING
(Vervangingsteologie)

HERSTELLISME

PremillennialismeFuturismeAmillennialismePreterisme

HERVERTOLK DIE NUWE 
TESTAMENT DIE OU TESTAMENT?

’n Wesenlike verskil tussen die twee kampe is die manier 
waarop hulle die Bybel vertolk en hoe hulle die verhouding 
tussen die Ou en die Nuwe Testament sien. Soos reeds ge-
noem, benader herstellisme die Bybel op ’n natuurlike manier, 
volgens die manier en volgorde waarin dit geopenbaar is. 
Herstelliste besef dat ’n mens eers die Ou Testament moet 
verstaan om reg aan die Nuwe Testament te laat geskied. 

Die vervangingsteoloog benader die Bybel egter agterste-
voor. Hy begin met die Nuwe Testament en probeer dan om 
die oorspronklike betekenis van die Ou Testament te her-
vertolk of heeltemal te hersien. Omdat vervangingsteoloë se 
uitgangspunt is dat God klaar is met die Jode, sien hulle ’n 
duidelike botsing wanneer hulle na die baie beloftes kyk wat 
regdeur die Ou Testament aan die Jode gegee is. Om dít op te 
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los wend hulle hul tot die Griekse metode van allegorisering 
of vergeesteliking van enige gedeelte wat in stryd is met hul 
vervangingswêreldbeeld. 

Hoewel vervangingsteoloë meen dat “Israel” in die Ou 
Testament as ’n voorlopige metafoor vir die Kerk hervertolk 
moet word, geld dié proses van “hervertolking” eintlik vir 
verskeie verwante sake, soos die land Israel, Jerusalem en 
die Joodse tempel. Oorweeg die woorde van N.T. Wright, ’n 
vooraanstaande vervangingsteoloog, wat oortuig is dat Jesus 
die betekenis van die land Israel en die koninkryk van God 
verander het:

[Jesus] het nie gekom om die simbool van die heilige 
land te herstel nie, maar om dit in te sluit in ’n ander 
vervulling van die koninkryk, wat die ganse skepping 
omvat… . Jesus het sy hele bediening gebruik om die 
betekenis van die koninkryk te heromskryf. Hy het 
geweier om die simboliese taal van die koninkryk prys 
te gee, maar dit met soveel nuwe inhoud gevul dat, 
soos ons gesien het, Hy Joodse verwagtings kragtig om
vergewerp het.4 

Dalton Thomas onthul sommige van die implikasies hiervan 
deur kommentaar te lewer op Wright se vertolking:

Volgens Wright is [die belofte van die Ou Testament] 
ontledig van sy oorspronklike inhoud en “gevul” met 
iets anders; iets “nuuts”. Dit wat aan Abraham belowe 
is, was nooit bedoel om opgevat te word op die ma-
nier waarop dit verklaar is nie, maar eerder as ’n “sim-
bool” wat “herdefinieer” is. Hierdie “herdefinisie” is 
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so radikaal dat duisende jare van “Joodse verwagting” 
van die vervulling van God se onveranderlike woord 
en doelwitte “kragtig ondermyn” is.5 

Die betekenis van “ondermyn” is om “om te keer of om te 
gooi vanaf die fondament” of “om te verdraai of te bederf 
(korrupteer) deur die geloof te ondermyn”.6 Terwyl min ver-
vangingsteoloë dit graag wil erken, is hul sienswyse presies 
dit: ’n poging om die Ou-Testamentiese beloftes aan die 
Joodse volk om te keer, te ondermyn en omver te werp. Gevolg-
lik het Jesus, volgens hulle, gekom om die Ou-Testamentiese 
beloftes van God te “ondermyn”. Maar dit is duidelik dat hy 
die eerste keer gekom het om versoening vir die mensdom te 
bewerkstellig. Wanneer Hy terugkom, sal Hy die beloftes wat 
aan Abraham, Isak, Jakob en Dawid gemaak is, verwerklik 
deur dit te verander in gevestigde realiteit. 

Ek is vas oortuig dat die Skrif ’n fundamentele eenheid 
vorm, dat daar geen teenstrydigheid tussen die Nuwe en die 
Ou Testament bestaan nie. Die twee is geensins in stryd met 
mekaar nie. Dieselfde God wat die Ou Testament geïnspireer 
het, het die Nuwe Testament geïnspireer. Soos die gesegde lui: 
“Die nuwe is in die oue versteek; die oue word in die nuwe 
geopenbaar.” Die Nuwe Testament brei uit op en open baar 
vollediger wat in die Ou Testament bekend gemaak word. 
Dit is waar. Maar om te sê die Ou Testament laat iets deur-
skemer wat vollediger in die Nuwe Testament verduidelik 
word, is totaal anders as om te sê dat die Nuwe Testament 
eintlik die Ou-Testamentiese beloftes aan Israel verander, 
afskaf, herroep, heromskryf, ondermyn of omverwerp. Wat 
dit betref, stem ek saam met J.C. Ryle, die agtiende-eeuse 
gereformeerde Skrifverklaarder, wat die probleem met die 
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vervangingsmetode van (her)vertolking van die Skrif vol-
maak verwoord: “Waarteen ek protesteer, is die gewoonte 
om in die Woord van God eenvoudige sêgoed oor die toe-
kom stige geskiedenis van die volk Israel allegories voor te 
stel en die volheid van die inhoud weg te verduidelik ten 
einde dit te versoen met die nie-Joodse Kerk. Ek glo hierdie 
gewoonte is ongeoorloof in die Skrif en lei bloot tot ’n reeks 
van bose gevolge.”7 

Ons sal hierdie “bose gevolge” nader beskou soos ons 
vorder. Nou, egter, moet ons eenvoudig sê die taak van 
elke ver antwoordelike leraar van die Woord van God is om 
mede gelowiges te help om die betekenis van die Skrif beter 
te verstaan – nie om wat dit vanselfsprekend sê af te breek, 
te hervertolk of te verander nie. Laat ons afsluit met nog ’n 
opmerking deur J.C. Ryle. Ek glo dit is ’n baie toepaslike ver-
maning én aansporing vir ons almal, iets waaraan ons deur 
hierdie boek sal probeer voldoen: 

Kweek die gewoonte om profesie te lees met ’n blik op 
die letterlike betekenis van die eiename. Verwerp die 
ou tradisionele idee dat Jakob, Israel, Juda, Jerusalem 
en Sion altyd na die nie-Joodse Kerk moet verwys, en 
dat voorspellings oor die tweede koms geestelik vertolk 
moet word, en die voorspellings oor die eerste koms 
altyd letterlik. Wees billik en eerlik en regverdig. As 
jy verwag dat die Jode die 53ste hoofstuk van Jesaja 
letterlik moet opneem, maak seker dat jy die 54ste en 
60ste en 62ste hoofstuk ook letterlik opneem.8

Met ander woorde, as ons verwag dat Jode die profesie van 
Jesaja 53, wat duidelik sê ’n lydende Messias kom versoening 
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doen vir die sondes van die volk, letterlik moet opneem, dan 
moet ons konsekwent wees en die profesieë van Jesaja 54, 60 
en 62, wat praat van die toekomstige herstel van die Joodse 
koninkryk, ook letterlik opneem. Vervangingsteoloë is gou 
om al Israel se seëninge op hulleself (die Kerk) van toepassing 
te maak, maar hulle pas nie Israel se oordele – of selfs die blote 
dreigement van oordeel – op die Kerk toe nie. In hierdie sin 
is die vervangingsteologie ’n erg teenstrydige benadering van 
Bybelse vertolking. 

In die volgende drie hoofstukke sal ons sien hoe die her-
stel lingskamp en die vervangingskamp God se groot ver-
bondsbeloftes op twee radikaal verskillende maniere vertolk.
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HOOFSTUK 3

Die Abrahamitiese 
verbond

Voordat ’n mens die Nuwe Testament werklik kan verstaan, is 
daar ’n paar basiese vraagstukke in die Ou Testament waaroor 
eers duidelikheid verkry moet word. Die belangrikste is die 
vier groot Bybelse verbonde. Dit is die Abrahamitiese ver-
bond, die Mosaïese verbond, die Dawidiese verbond, en die 
nuwe verbond. Hoewel hierdie verbonde die grondslag van 
die ganse Bybelse verhaal vorm, weet die meeste Christene 
baie min hiervan. As die Kerk behoorlik ingelig sou wees oor 
dié Bybelse verbonde - wat hulle doel is, hoe hulle met mekaar 
verband hou en hoe hulle verskil - dan sou die hele debat en 
omstredenheid oor herstel en vervanging onnodig wees. Die 
verbond met Abraham is die mees fundamentele verbond van 
almal en is die een waarop al die ander gebou is.

GOD HET BELOWE

As ’n mens wil verstaan waar nie net Israel se verhaal begin nie, 
maar ook God se hele plan van verlossing, onthou dit kan in 
’n enkele eenvoudige stelling opgesom word: God het belowe. 
Hierdie belofte kan met reg as een van die mees betekenisvolle 
en grondliggende temas van die hele Bybel gereken word. 
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Dit oorheers die Ou sowel as die Nuwe Testament. Nie net 
is die Abrahamitiese verbond die grondslag van die Here 
se plan van verlossing nie, maar dit was ook die keerpunt 
van die geskiedenis, die primêre beweegrede vir die mees 
prominente wêreldwye geestelike en geopolitieke stryd op 
die aarde vandag.

Hierdie belofte is gemaak aan Abram, wat later hernoem is 
tot Abraham. Daarom word dit die “Abrahamitiese verbond” 
genoem. Drie kritieke aspekte van die Abrahamitiese verbond 
moet nie uit die oog verloor word nie: 

 ¡ Die Abrahamitiese verbond is ’n belofte wat spesifiek 
gemaak is aan die afstammelinge van Abraham, deur 
Isak en later Jakob (wat later hernoem is tot Israel).

 ¡ Die belofte lê klem op ’n bepaalde stuk grond op 
die aarde. 

 ¡ Die belofte wat deur die Abrahamitiese verbond gemaak 
is, is voortdurend, onherroeplik en ewig. 

Vervanging ontken in mindere of meerdere mate een of selfs 
al drie hierdie elemente van die Abrahamitiese verbond. Maar, 
soos ons sal sien, is die breë skriftuurlike getuienis rakende 
elk van hierdie kwessies duidelik, konsekwent en volledig. 

DIE VERBOND MET ABRAHAM

Soos almal wat vertroud is met die verhaal weet, het die 
Here Abram uit die land van Ur van die Chaldeërs, of die 
hede ndaagse Irak, geroep. Nadat Abram Ur verlaat het, word 
vertel, “het die woord van die Here tot Abram gekom in ’n 
gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou 
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loon is baie groot” (Gen 15:1). Toe Abram hoor dat hy ’n 
baie groot loon sou ontvang, het hy die Here gevra wat hy 
sou ontvang aangesien hy nie ’n seun gehad het wat dit kon 
erf nie. Die Here het geantwoord en Abram verseker dat sy 
groot loon nie oorgedra sou word aan enige dienskneg of slaaf 
in sy huishouding nie, maar dat dit aan sy eie seun “wat uit 
jou liggaam sal voortkom” (v. 4) gegee sou word. Wat hierna 
gebeur, is pragtig poëties. Die Here het Abram buitetoe onder 
die naghemel geneem en aan hom gesê: “Kyk nou op na die 
hemel …” (v. 5). Verbeel jou die lug het daardie nag gestraal 
met die glans van tien miljoen skynende ambassadeurs van 
belofte. Twintig jaar gelede het ek ’n paar nagte saam met ’n 
Arabiese Bedoeïenefamilie in die woestyn in Jordanië, die 
Wadi Ar-Rumah, deurgebring. Die naam beteken “Vallei van 
die Maan”, want sy dramatiese, oorhangende kamgebergtes 
lyk soos die oppervlak van die maan. Hoewel ek die sterre 
al op verskeie plekke gesien het, soos vanaf bergpieke ver 
weg van die stadsliggies tot kilometers van enige land af in 
die Atlantiese Oseaan, het ek nog nooit so ’n skouspelagtige 
sterrehemel gesien soos daar in die Wadi Ar-Rumah nie. Die 
sterre is daar so volop soos ’n magtige rivier wat sy walle 
oorstroom terwyl hy stilletjies deur die lug gly. Ek dink Abram 
het daardie nag iets soortgelyks gesien. Terwyl ontelbare sterre 
bo hom geskitter het, het die Here vir Abram gesê: “… die een 
wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees 
… Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan 
tel … So sal jou nageslag wees” (v. 4-5).

Op daardie oomblik het Abram, volgens die Skrif, nie net 
geglo dat hy ’n seun en ’n groot nageslag sou hê nie, maar het 
hy God vertrou en sy vertroue gevestig op die Een wat uit 
sy eie lendene sou voortkom om alles wat God beloof het, 
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te bewerkstellig. As gevolg van Abram se vertroue, het die 
Here “hom dit tot geregtigheid gereken” (v. 6). Die apostel 
Paulus gebruik hierdie gebeurtenis deurgaans in sy briewe 
om te beklemtoon dat verlossing alleen deur geloof verkry 
kan word (vgl. Rom 4:3; Gal 3:6). 

Hierna het God Abram gevra om vir Hom “ ’n driejaaroud-
vers en ’n driejaaroud-bokooi en ’n driejaaroud-ram en ’n 
tortelduif en ’n jong duif ” (Gen 15:9) te bring. Abram het 
gemaak soos die Here hom gevra het, en hy het dit “middel-
deur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê” (v. 10) en 
sodoende ’n pad tussen die twee rye helftes gemaak. Teen 
sononder “val daar ’n diepe slaap op Abram, en kyk, skrik 
en groot duisternis het hom oorval” (v. 12). Toe, vanuit die 
duisternis, het die Here verskyn in die vreemde vorm van ’n 
“rokende oond en vurige fakkel” (v. 17), en Hy het tussen die 
stukke dooie diere deurgeloop. 

Belangrik van hierdie vertelling, waarvan elke Christen 
bewus moet wees, is dat God alleen met die paadjie afge-
stap het. Terwyl dit alles gebeur het, was Abram in “ ’n diepe 
slaap” (v. 12). Die punt is dat dit nie ’n tweesydige (bilaterale) 
ooreenkoms tussen twee partye was nie. Dit was ’n eensydige 
en onvoorwaardelike belofte wat God aan Abraham se na-
geslag gemaak het. En God sál getrou wees aan sy belofte. 
Dié belofte is nie afhanklik van die getrouheid van Abraham 
se nageslag, aan wie die belofte gemaak is, nie. Hoewel die 
belofte deur sy seun Isak – en Isak se seun Jakob – sou gaan, 
was Jesus die Messias eintlik die uiteindelike erfgenaam van 
die beloftes. Hy was die een in wie Abraham sy geloof geplaas 
het. Ons sal dit later in meer besonderhede bespreek. 

Dit is interessant dat, terwyl Christelike teoloë gewoonlik 
eenvoudig na hierdie verbond verwys as “die Abrahamitiese 
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verbond”, staan dit onder die Jode bekend as Brit bein 
HaBetarim, wat die “verbond tussen die dele” beteken. Maar 
wat was die rede waarom God die diere in die helfte laat sny 
en tussen die stukke deur geloop het? Hoekom het Hy so ’n 
grafiese en bloedige vertoning gebruik?

GOD SE VERBOND TOT DIE DOOD

Dr. Walter C. Kaiser jr. is ’n skitterende lig onder konser-
wa tiewe evangeliese Ou-Testamentici. Hy is die skrywer van 
meer as veertig boeke. Hy was langer as twintig jaar dekaan 
en professor in Ou Testament aan die Trinity Evangelical 
Divinity School en daarna president van die Gordon-Con-
well- Teologiese Seminarium. Almal binne die teologiese 
gemeenskap respekteer hom. Vir my was dit dus ’n groot 
eer om hom te kon besoek en, onder meer, die kwessie van 
vervanging en vervangingsteologie en die Abrahamitiese ver-
bond met hom te kon bespreek. 

Toe ek by die Kaisers se plaas, sowat anderhalf kilometer 
van die oewers van Michiganmeer, stilhou, het Walter en sy 
vrou, Margaret, op die voorstoep gesit en gesels. Dit was ’n 
lieflike somersmiddag. Verskeie veelkleurige Lamas het op die 
werf rondgedwaal. Tot my vreugde het Margaret my dadelik 
binnegenooi om haar man se biblioteek deur te kyk. Terwyl 
ek na die rye en rye rakke vol styfgepakte boeke staan en kyk 
het, het ek gedink aan die groot invloed wat hierdie man op 
die gebied van Ou-Testamentiese studies gehad het en aan die 
talle studente wat die voorreg gehad het om onder hom te leer. 
Dr. Kaiser het die kamer binnegestap, tussen die rakke rond-
gesoek en met twee van sy jongste boeke te voorskyn gekom. 
Hoewel hy afgetree het as president van Gordon-Conwell, en 
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nou in die tagtig is, is hy net so skerpsinnig en produktief as 
voorheen. Ons het in die sitkamer gaan sit. 

Gou het ons gesprek oor die kwessie van die Abrahamitiese 
verbond gegaan. Met ’n glimlag het hy sy asem vinnig ingetrek 
en toe soos ’n laserstraal tot die kern van die saak deurge-
dring en gewys op die helder grafiese en oortuigende manier 
waar op God die belofte aan Abraham gemaak het: “In Gene-
sis 15 het God self tussen die stukke deurgeloop,” het hy gesê. 
“Hulle sny ’n verbond. Die woord om ’n verbond te maak, is 
om ’n verbond te ‘sny’. Hulle sny die stukke, een helfte van 
die dier aan elke kant, sodat ’n paadjie in die middel gevorm 
word. Daar was drie gesnyde diere en twee voëls. God het 
tussen die stukke deur gestap en gesê: ‘Mag Ek, God, sterf 
soos hierdie diere as Ek nie die beloftes wat ek hier gemaak 
het, hou nie.’ Toe die Kerk vervangingsteologie ingebring en 
’n vervangingsmentaliteit aangeneem het, waardeur hulle nou 
in die stoel sit wat aan Abraham, Isak en Jakob, en sy nageslag 
behoort het, het hulle wat God met sy lewe belowe het, weg-
geneem!” Hy het kortliks geaarsel, en toe voortgegaan: “Dus 
dink ek God gaan sy beloftes vervul.”

Deur die verbond op so ’n visueel bloedige en grafiese 
manier te sluit, het die Here ’n diepgaande en uitdruklike 
stelling gemaak. Dr. Kaiser se kommentaar het my eie siening 
bevestig. Om te glo dat God sy beloftes aan Abraham sal 
nakom, is om te glo aan die integriteit, betroubaarheid en 
getrouheid van God aan sy woord en sy beloftes. Om dit 
eenvoudig te stel, as ’n Christen graag ’n kind van Abraham 
genoem wil word, word dit van hom of haar vereis om die 
dinge wat Abraham geglo het, ook te glo (vgl. Rom 4:6; Gal 3:7; 
1 Pet 3:6). God gaan die land aan Abraham se nageslag gee. As 
ons sê God gaan sy beloftes aan die getroue oorblyfsel van die 
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Joodse nasie nie letterlik vervul nie, hoe kan ons as Christene 
omdraai en beweer dat ons Hom vertrou met ons eie redding? 
Ek stem saam met dr. Kaiser, en ek hoop jy ook. Ek glo dat 
God sy beloftes sal nakom. Hy hou sy beloftes.

Wat presies het God belowe? Hier is dit nodig om God se 
woorde baie noukeurig te bestudeer.

WAAR IS DIE BELOOFDE LAND?

Toe die verbondseremonie eindig, het die Here die streek 
afgebaken wat Hy aan Abraham en sy nageslag gegee het. 
Die grense van die land wat belowe is, is ongelooflik akkuraat 
en omsluit ’n gebied wat veel groter is as die betreklike klein 
deel wat vandag as die staat Israel bekend staan. Die land wat 
die Here belowe het, was: “[V]an die rivier van Egipte af tot by 
die groot rivier, die Eufraatrivier: die Keniete en Kenissiete en 
Kadmoniete en Hetiete en Feresiete en Refaïete en Amoriete 
en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete” (Gen 15:18-21).

Op grond van dié beskrywing en ander gedeeltes wat die 
grense bevestig, is dit maklik om die “beloofde land” volgens 
hedendaagse nasionale en natuurlike bakens te bepaal. Die 
beloofde land se grense was soos volg: 

Die noordwestelike grens van die beloofde land is die “Groot 
See” of die “Westelike See”, m.a.w. die Middellandse See (vgl. 
Num 34:6; Esegiël 47:20).

Die suidwestelike grens van die beloofde land word be-
paal deur “die rivier van Egipte” (Hebreeus: Nachal Mitzra
yim). Geleerdes verskil van mekaar oor dié rivier. Sommige 
Bybelkom mentare vereenselwig dit met die Wadi el-Arish, of 
die “spruit van Egipte”. Enkele ooreenstemmende gedeeltes 
blyk dit te bevestig (vgl. Eks 23:31; Eseg 47:19). Die Wadi 
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el-Arish vloei vanaf die suidelike grens van Taba, net suid 
van die hedendaagse Eilat, noord na die stad Arish, aan die 
Middellandse See, sowat vier en sestig kilometer wes van die 
Gasastrook in die Sinai-skiereiland. Met ander woorde die 
beloofde land sluit nie die grootste gedeelte van die Sinai-
skiereiland in nie. Daar is egter ’n paar probleme hiermee, 
en meer waarskynlik is die spruit van Egipte die Pelusiese 
arm van die Nyl, wat droog is. As dit die geval is, dan sluit die 
beloofde land feitlik die hele Sinai-skiereiland in. 

Die noordelike grens van die beloofde land strek vanaf die 
Middellandse See noord tot by ten minste Sidon (miskien 
tot by Beiroet) in Libanon, en ooswaarts deur Sirië tot by die 
Eufraatrivier (vgl. Gen 15:18; Deut 11:24; Eseg 47:17; Jos 1:4). 

Die oostelike grens van die beloofde land strek skynbaar 
vanaf die Eufraat in die noorde, suidwes deur Sirië, langs die 
oostelike kant van die See van Galilea (of die Kinneretmeer, 
wat soms vertaal word as die See van Kinneret of die Oostelike 
See), met inbegrip van ’n groot deel van suidelike Sirië en die 
hele Golan-hoogland. Van die suide van die See van Galilea 
volg die grens die Jordaanrivier, wat suid tot in die Dooie See 
vloei (vgl. Num 34:11-12; Eseg. 47:18). 

In die verskillende teksgedeeltes wat die grense van die 
beloofde land beskryf, is daar ’n paar verwysingspunte waar-
van ons nie heeltemal seker is nie, maar die algemene grense 
is taamlik duidelik. Hoewel die meeste mense glo dat die 
“beloofde land” slegs die hedendaagse staat Israel uit maak, 
sluit die belofte in der waarheid ook ’n groot deel in van 
die Sinaiwoestyn, van die hedendaagse Libanon, van suide-
like Sirië en Jordanië, asook die hele Golan-hoogland, die 
Wesbank en Gasa.
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TURKYE

EGIPTE
SAOEDI-ARABIË

IRAK

SIRIË

IRAN

Kaart van die eintlike beloofde land

WANNEER EN WAAR SAL DIE 
BELOFTES VERVUL WORD?

Enigeen wat vertroud is met die geografie en nasionale grense 
van die Midde-Ooste weet dat die Joodse volk nog nooit in hul 
geskiedenis werklik die hele land besit het wat die Here deur 
die Abrahamitiese verbond aan hulle belowe het nie. Wanneer 
hierdie profesie dus oorweeg word, is daar vier moontlike 
gevolgtrekkings waartoe die gelowige kan kom:

 ¡ Die Here het eenvoudig gefaal om sy beloftes te hou. 
 ¡ Die Here het nooit bedoel om sy beloftes letterlik na 

te kom nie. Die landbeloftes was bloot bedoel om 
geestelike verstaan te word, en verwys na die seën om 
deel van Christus te wees. 
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 ¡ Die belofte sal nooit letterlik vervul word volgens die 
aanduidings wat die Here gegee het nie. In plaas daarvan 
sal dit geestelik vervul word in die “hemel” of in ’n soort 
hemelse “nuwe aarde”, wat geen verband hou met die 
huidige aarde of enigeen van die streke van die werklike 
verbond nie. 

 ¡ Hoewel die Here sy beloftes nog nie letterlik vervul het 
nie, bly Hy daartoe verbind om dit in die toekoms te 
vervul wanneer Hy terugkeer.

Van hierdie moontlikhede is net die vierde lewensvatbaar, 
soos herstellisme dit ook sien. Herstelliste beskou God as Ie-
mand wat sy beloftes getrou nakom. Hierdie siening erken die 
Here as ’n God wie se integriteit en woord vertrou kan word. 
Die vervulling van God se beloftes volgens die Abrahamitiese 
verbond met die Joodse volk op die teenswoordige aarde word 
steeds afgewag. 

OP DIE AARDE OF IN DIE HEMEL?

Wanneer antichiliaste wat in vervanging glo, gekonfronteer 
word met die duidelike beloftes van God aangaande die be-
loofde land, moet hulle allerlei teologiese verdraaiingstoertjies 
uitvoer. Baie van die eertydse antichiliaste redeneer dat die 
Here nie van voorneme is om ’n aardse land aan enigiemand 
te gee nie, maar dat hy bloot van plan is om die “hemel” aan 
diegene te gee wat sy beloftes erf. Gary M. Burge, professor 
in teologie aan die Wheaton College, is ’n uitgesproke voor-
stander van vervanging en antichiliasme. In sy boek Jesus and 
the Land verwys Burge na die Jerusalem waarna Abraham 
uitgesien het asof dit in die “hemel sou wees – nie ’n aardse 
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stad nie”.1 Om sy sienswyse te ondersteun haal Burge He-
breërs 11:13-16 aan:

In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die 
beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien 
en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge 
en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge 
sê, verklaar dat hulle ’n vaderland soek. En as hulle bly 
dink het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek 
het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. 
Maar nou verlang hulle na ’n beter een, dit is ’n hemelse. 
Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God 
genoem te word nie, want Hy het vir hulle ’n stad berei 
(my kursivering).

Is Burge korrek? Wat probeer hierdie gedeelte oor dra 
waar dit sê Abraham was ’n vreemdeling en by woner 
op die aarde, terwyl hy verlang het na ’n “hemelse” 
stad? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Volgens 
die Hebreeuse of Bybelse wêreldbeskouing sal Jesus, 
wanneer Hy terugkom, die sondige en verdorwe stelsels 
asook die sataniese magte wat oor die aarde regeer, 
vernietig en sy eie goddelike heerskappy in die hele 
wêreld vestig. Die uitskakeling van hierdie goddelose 
stelsels en die vestiging van sy goddelike regering in die 
wêreld is wat bedoel word wanneer na die tydperk wat 
kom as “hemelse” verwys word. Daar word nie gepraat 
van die ligging van die komende koninkryk nie, maar 
van die aard daarvan. Moenie ’n fout maak nie, die Skrif 
sê duidelik Jesus sal waarlik die huidige fisiese aarde 
vernuwe en van sonde verlos. Paulus het hom duidelik 
hieroor uitgespreek:
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Want die skepping wag met reikhalsende verlange 
op die openbaarmaking van die kinders van God. 
Want die skepping is aan die nietigheid onder
worpe – nie gewillig nie, maar ter wille van Hom 
wat dit onderwerp het – in die hoop dat ook die 
skepping self vrygemaak sal word van die slawerny 
van die verganklikheid tot die vryheid van die 
heerlikheid van die kinders van God. Want ons 
weet dat die hele skepping tesame sug en tesame 
in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit 
nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die 
Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van 
die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing 
van ons liggaam (Rom 8:19-23; my kursivering).

Volgens Paulus, is dit hierdie huidige fisiese skepping wat 
kreun terwyl dit gretig wag op die tyd dat dit nie meer 
onderhewig sal wees aan “nietigheid” of vergeefsheid 
nie, maar in plaas daarvan “vrygemaak sal word … 
tot die … heerlikheid van die kinders van God”. Soos 
daar ’n direkte verband is tussen die liggaam wat ons 
tans het en die onsterflike liggaam wat ons sal hê ná 
Jesus se weerkoms (vgl. 1 Kor 15:35-44), so is daar 
ook ’n direkte verband tussen die huidige aarde en die 
toekomstige aarde wat deur Jesus regeer, “vrygemaak” 
en verlos sal word. Die aarde sal as ’t ware onder ’n 
nuwe bewind wees; die ou aardse en sondige stelsels sal 
weggedoen word wanneer dit ten volle onder beheer 
van die hemelse Koning kom. Dit is die betekenis van 
die “hemelse” stad waarna Abraham verlang het. Abra-
ham se erfenis sal op geen ander plek wees as op hierdie 
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werklike planeet nie. Die sagmoediges sal “die aarde 
beërwe”, sê Matteus 5:5 (my kursivering). As die Here 
Abraham se nageslag die werklike land tussen die rivier 
van Egipte en die Eufraat beloof het, dan is dit presies 
wat Hy aan hulle sal gee in die tyd wat kom.

WANNEER GOD SE WOORDE 
VERANDER WORD

Hoewel Burge se hemelse visie van die komende konin kryk 
steeds gewild is onder sommige antichiliaste, noem baie 
an der wat meer bewus is van die probleme wat ’n klassieke 
antichiliastiese siening meebring, hulleself “aardse anti chi-
liaste”. Hulle voer aan dat die Here wel op aarde sal regeer. 
Die probleem is egter dat hulle ook aanvoer dat die aarde wat 
Hy sal regeer, fundamenteel anders sal wees as die land wat 
Hy eintlik belowe het. In sy boek Kingdom Come skryf die 
bekende pastor en skrywer Sam Storms, met verwysing na 
die Abrahamitiese verbond, “ek glo dat hierdie belofte letterlik 
vervul sal word, maar nie net of selfs hoofsaaklik in die land 
Kanaän nie”.2 Ek moes my kop skud toe ek hierdie stelling 
lees. Hoe kan iemand sê die beloftes sal “letterlik” vervul word, 
maar op ’n manier wat heeltemal verskil van wat God daaroor 
gesê het? Dis ’n teenstrydige stelling. Vervanging-antichiliaste 
soos Storms glo dat ons ná Jesus se weerkoms onmiddellik 
die “ewige staat” sal binnegaan, sonder ’n oorgangstydperk 
tussenin. Die erfdeel, volgens Storms, sal nie net die beloofde 
land wees nie, maar, in werklikheid, die hele aarde, hoewel 
hierdie aarde baie sal verskil van die een waarop ons ons tans 
bevind. As dit so is dat die land wat die Here sal voorsien, nie 
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letterlik ooreenstem met die land wat Hy uitdruklik belowe 
het nie, waarom het Hy soveel moeite gedoen om die land so 
presies te beskryf deur letterlike en natuurlike bakens soos 
die Eufraat, die Groot See en die rivier van Egipte te gebruik? 
Waarom sou Hy al hierdie spesifieke bakens gebruik as nie 
een daarvan eens sal bestaan nie? Storms sê byvoorbeeld 
onmiddellik ná Jesus se terugkeer sal daar geen letterlike 
see meer wees nie. ’n Mens kan dan nie anders nie as om 
te vra waarom die Here juis die “Groot See” as ’n duidelike 
grens van die beloofde land gebruik as dit nie eens meer sal 
bestaan wanneer sy beloftes vervul sal word nie. Dit maak 
geen sin nie. Verskeie ander sulke voorbeelde bestaan. Dit is 
maar net een voorbeeld hierdie van hoe die antichiliastiese 
standpunt eenvoudig nie versoen kan word met die Bybelse 
getuienis nie. Deur te beweer dat Hy nie letterlik sal vervul 
wat Hy beloof het nie, stel die antichiliaste die Here ten beste 
voor as verskriklik verwar of, ten slegste, as ’n bedrieër en ’n 
rammelende verbreker van beloftes.

Om sy saak te verdedig beroep Storms hom op ’n argu ment 
wat G.K. Beale, ’n ander bekende vervanging-anti chi lias, ge-
bruik het. In sy boek The Temple and the Church’s Mission 
beskryf Beale ’n pa wat in die jaar 1900 sy jong seun belowe 
dat hy vir hom ’n perd en ’n perdekar sal koop wanneer hy 
groot is en trou. Jare later, toe sy seun trou, koop die pa nie ’n 
perd en perdekar nie, maar ’n motor. Dit is hier waar gesonde 
logika verdraai word:

Gedurende die vroeë jare van afwagting, droom die 
seun oor die grootte van die perdekar, die vorm en styl, 
die mooi leersitplekke en die grootte en ras van die 
perd wat die kar sal trek. Miskien het die pa op grond 
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van vroeë eksperimente geweet dat die uitvinding van 
die motorkar naby was, maar die belofte aan sy seun is 
gemaak op ’n wyse wat die seun sou verstaan. Jare later 
toe die seun trou, gee die pa aan die egpaar ’n motor, 
wat intussen uitgevind en vervaardig is … Is dit nie ’n 
“letterlike vervulling van die belofte nie?”3 

Die antwoord is ’n dawerende nee. Op geen manier kan dit 
as ’n “letterlike” vervulling van sy belofte beskou word nie. 
Kom ek deel ’n akkurater analogie. As ek aan my seun die 
hele Colorado Springs belowe, maar in plaas daarvan vir 
hom die staat Montana gee, het ek nie my belofte aan hom 
letterlik vervul nie. Dit maak nie saak dat my uiteindelike 
geskenk aan hom veel groter as die belofte is nie. Dit is steeds 
nie ’n letterlike vervulling van die belofte nie. As ek aan my 
dogter ’n 2006-Ford Focus belowe, maar ek gee vir haar ’n 
2015-Maserati, het ek nie my belofte aan haar letterlik vervul 
nie. Deur iets groter of beter te maak, maak dit nie letterlik 
nie. As die Here uitdruklik die land Kanaän “vanaf die rivier 
van Egipte” en die “Groot See tot by die Eufraat” aan Abraham 
se nageslag belowe het, maar in plaas daarvan vir hulle ’n heel 
ander wêreld gee – een wat nie enigeen van hierdie waters 
insluit nie – dan het Hy sy beloftes nie letterlik vervul nie. Tog 
is dit juis hierdie soort bloemryke maar valse redenasie wat 
so dikwels as diepsinnig beskou word deur hulle wat probeer 
om hul teologie van vervanging en antichiliasme te verdedig.

Verder, hoe skokkend dit ook al is om die duidelike be-
tekenis van die Here se beloftes te verander, soos anti chiliaste 
doen, is dit veel erger om, nadat hulle sulke valse redenasies 
aanwend, die eenvoudige lees van die Bybel te verag. Die Britse 
geleerde N.T. Wright dryf onapologeties die spot met die 
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letterlike vertolking van diegene wat uitsien na die letterlike 
vervulling van God se beloftes, deur daarna te verwys as “erge 
letterknegtery”.

AAN WIE IS DIE BELOFTES GEMAAK?

Noudat ons weet waar die belofte vervul sal word, moet 
ons vra aan wie sal dit vervul word? Soos ons reeds gesien 
het, het die beloftes wat aan Abraham gemaak is betrekking 
op sy fisiese nageslag. Maar sluit dit hulle almal in? Nee, 
want soos Gene sis 25 vir ons wys, het Abraham altesame 
agt seuns gehad. Maar volgens die Skrif is die belofte net 
aan die nageslag van een van die seuns, Isak, gemaak (vgl. 
Gen 17:15-21; 21:9-13). Die Here het aan Abraham gesê Isak 
en nie Ismael se nageslag sou die land erf wat belowe is. 
Die belofte is later uitgebrei tot Isak se seun, Jakob/Israel 
(vgl. Gen 28:13), maar nie tot sy broer, Esau, nie. Hoewel 
dit duidelik is dat die Here die afstamme linge van Ismael 
liefhet, is die landbeloftes van die Abrahami tiese verbond 
uitsluitend aan die direkte afstammelinge van Jakob, die 
gesamentlike familie of volk Israel, gemaak.

In ’n poging om die Here se voortgesette verbintenis tot die 
hedendaagse Joodse volk (die afstammelinge van Abraham 
deur Isak en Jakob se bloedlyn) te ondermyn, probeer vele 
vasberade aktiviste van vervanging en ander bewegings 
teen Israel om die Skriftuurlike getuienis oor hierdie sake 
te verberg of te verdraai. Carl Medearis, ’n gewilde skrywer, 
ge sogte spreker en uitgesproke voorstander van die anti-
Israel-beweging, gee ons ’n goeie voorbeeld van betreklik 
onbe skaamde vandalisme van die Skrif. In antwoord op die 
vraag: “Wat is jou standpunt rakende Israel?” op sy bediening 
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se blog reageer Medearis op die volgende skokkende manier: 
“Die land is aan die nageslag van Abraham gegee. Sy nageslag 
is Isak en Ismael. Die afstammelinge van Abraham woon wel 
in die land. God het sy belofte vervul!”4 

Ek het Carl by ’n paar geleenthede ontmoet. Hy is ’n ont-
saglike innemende ou en ’n ongelooflike storieverteller, en 
ek is oortuig dat hy Jesus liefhet. Ongelukkig moet ek reguit 
sê sy teologie is voorwaar ongegrond en selfs gevaarlik. Die 
opmerking wat ek hier aanhaal, is maar een voorbeeld van 
die soort verdraaiing van die Bybelse getuienis wat baie ver-
vangingsteoloë moet gebruik in ’n poging om hul stand punt 
te regverdig. 

Het God dus belowe, soos Medearis beweer, om die land 
Israel aan Isak sowel as Ismael te gee? Selfs die mees basiese 
oorsig van die gedeeltes wat dié kwessie aanroer, wys dat die 
antwoord nee is. Om die waarheid te sê, as ons terugkeer tot 
die weergawe in Genesis 17 vind ons dat Abraham die Here 
juis oor Ismael gesmeek het, met die versoek dat hy ook die 
ontvanger van die Here se beloftes sal wees. Maar die Here 
het sy versoek botweg geweier: 

En Abraham sê aan God: Ag, mag Ismael lewe voor u 
aangesig! Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara 
sal vir jou ’n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek 
sal my verbond met hom oprig as ’n ewige verbond vir sy 
nageslag ná hom. Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou 
verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en 
vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy 
verwek, en Ek sal hom ’n groot nasie maak. Maar my 
verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar 
op hierdie tyd sal baar (Gen 17:18-21; my kursivering).



H o o f s t u k  3

51

Jare later, toe Ismael veertien was en Isak nog maar ’n baba, 
het Sara gesien Ismael koggel sy jonger broer uit (of “vervolg” 
hom soos Paulus in Gal 4:29 skryf). Daarom sê Hy aan 
Abraham: “Jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die 
seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe 
nie. En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham 
vanweë sy seun” (Gen 21:10-11). As Ismael wel die mede-
erfgenaam was van die Here se beloftes, sou die Here teen Sara 
se wense ingegryp het. Maar in plaas daarvan wys die Skrif vir 
ons dat Hy eintlik met Sara saamgestem en Abraham opdrag 
gegee het om Hagar én haar seun, Ismael, permanent uit die 
familie se kamp te verdryf: “Maar God het aan Abraham gesê: 
Laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun 
en van jou slavin nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou 
verlang, want deur Isak sal daar vir jou ’n nageslag genoem 
word. Maar Ek sal ook die seun van die slavin tot ’n nasie 
maak, omdat hy jou kind is” (Gen 21:12-13; my kursivering. 
Sien ook Gen 28:10-16).

Dít is so duidelik soos die dag. Die Here het herhaaldelik 
vir Abraham gesê Isak se nageslag en nie Ismael s’n nie sou die 
landbelofte erf. Later is die belofte aan Jakob/Israel gemaak 
(vgl. Gen 28:13) maar nie aan sy broer, Esau, nie. Weer eens, 
terwyl dit duidelik is dat die Here alle mense liefhet, is die 
landbeloftes van die Abrahamitiese verbond net bedoel vir 
die bloedlyn of die volk Israel.

DIE EWIGDURENDE VERBOND

Soos ek reeds gesê het, kan ’n mens kwalik die prominente 
plek en grondliggende belang oordryf wat die Abrahamitiese 
verbond en die gepaardgaande landbeloftes binne die Bybelse 
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verhaal inneem. Die Abrahamitiese verbond is die fondament 
waarop die Here se hele plan van verlossing gebou is. Dit is 
die rede waarom die Here se beloftes, lank ná Abraham se 
dood, verskeie kere deur die hele Skrif herhaal word. Nadat 
Israel se seuns lank slawe in Egipte was, het die Here, getrou 
aan sy verbond, op hul ellende gereageer. Midde-in hul lyding 
het die Here Hom aan Moses bekend gemaak as die een wat 
“aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn” en sy “verbond 
met hulle opgerig (het) om hulle die land Kanaän te gee, die 
land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het” 
(Eks 6:2-3). Dan, op ’n duidelike en direkte manier beloof 
die Here om daardie einste land aan “die kinders van Israel” 
te gee as “ ’n besitting” (v. 5-7). Later, in 1 Kronieke 16:13-18 
en Psalm 105:6-12, lees ons dat die Abrahamitiese verbond 
met die “kinders van Jakob, sy uitverkorenes” gesluit is. Nog 
belangriker is dat die verbond beskryf word as “sy verbond 
… wat Hy ingestel het vir duisend geslagte … vir Israel as ’n 
ewige verbond”. In 1 Konings 8:35-36 word Israel beskryf as 
die Here se volk aan wie Hy die land as ’n erfenis gegee het. 
In Jesaja 14:1-3 sien ons die landbelofte is uitdruklik aan die 
“huis van Jakob” en die “huis van Israel” gegee. In Esegiël 
11 praat die Here met “die hele huis van Israel, almal saam” 
van wie baie in ballingskap was en belowe hulle: “Ek sal julle 
bymekaarmaak uit die volke en julle versamel uit die lande 
waarin julle verstrooi is, en Ek sal aan julle die land Israel 
gee” (v. 15, 17). Deur die profeet Amos praat die Here oor die 
eskatologiese herstel van “my volk Israel” se “land wat Ek hulle 
gegee het” (Am 9:14-15) om nooit weer daaruit ontwortel te 
word nie.

Enige ondersoek van die Ou Testament sal toon dat 
God sy beloftes duidelik en uitdruklik beklemtoon en oor 
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en oor herhaal. In die boek Deuteronomium alleen herhaal 
die Here die landbelofte aan Israel byna sewentig keer, en 
in die hele Skrif word dit op die een of ander manier meer 
as twee honderd keer herhaal. Dit ly geen twyfel nie dat  
die landbelofte wat aan die kinders van Israel gemaak is een 
van die mees herhaalde en beklemtoonde werklikhede in die 
ganse Skrif is.

Wanneer ’n mens die belangrikheid van die Abrahamitiese 
verbond in die Bybelse getuienis begryp, laat dit jou stom 
en hartseer oor Carl Medearis se opmerkings, wat hierdie 
keer kom uit ’n CNN-aanlyn-artikel getitel “My take: Jesus 
would support Palestinian statehood bid”. Met verwysing na 
die Abrahamitiese verbondsbeloftes, wat, soos ons pas gesien 
het, in die Bybelse getuienis oorheers, vra Medearis: “Eerder 
as om toe te laat dat obskure OuTestamentiese beloftes ons 
buitelandse beleid voorskryf, wat daarvan as ons hou by God 
se duidelike opdragte – jy moet jou naaste liefhê, jou vyand 
en die vreemdeling in jou poorte – wat in Eksodus, Levitikus 
en drie van die vier Evangelies verskyn?”5

Volgens Medearis is die Abrahamitiese verbond, waarin 
die God van hemel en aarde letterlik ’n eed tot die dood sweer, 
niks meer as ’n “obskure Ou-Testamentiese belofte” nie. So 
’n stelling grief ’n mens. As ons die Bybelse getuienis en die 
woorde van God werklik hoog aanslaan, sal die Here se be-
loftes aan Abraham nie “obskuur” wees nie. Inteendeel, dit is 
die grondslag van die hele plan van verlossing. Medearis pro-
beer ook onmin uitlok waar daar nie is nie. Die Abrahamitiese 
verbond en die opdrag dat ons ons naaste en ons vyande moet 
liefhê, is nie teenstrydig nie. Om dít te beweer is eenvoudig 
valse dubbelsinnigheid. Dieselfde God wat die Abrahamitiese 
verbond gesluit het, het ook die gebod van naasteliefde gegee. 
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Eintlik is Medearis se kommentaar nie verbasend nie, want 
soos ek aan die begin van hierdie hoofstuk genoem het, is die 
meeste Christene bra onkundig oor die verbonde. Terwyl die 
Abrahamitiese verbond vir baie Christene dalk duister is, blyk 
dit uit die klem wat op dié grondliggende belofte van God 
geplaas word, dat dit alles behalwe obskuur is. Dit is waarom 
dit noodsaaklik is dat die Kerk ’n goeie begrip van hierdie 
kritieke kwessies herwin. 

GEVOLGTREKKING

Opsommend kan ons sien God het Self ’n verbondsbelofte 
aan Abraham gemaak. Later het Hy hierdie belofte honderde 
kere in die Skrif bevestig. Die primêre belofte wat Hy gemaak 
het, was baie spesifiek. Dit was nie abstrak of onduidelik of 
in moeilik verstaanbare taal nie. God het die land vanaf die 
Middellandse See in die weste tot by die Eufraatrivier in die 
noordooste tot by die rivier van Egipte in die suidweste be-
lowe. Die belofte is gemaak aan Abraham se fisiese afstamme-
linge, spesifiek deur sy seun Isak en dan later deur Isak se seun 
Jakob/Israel. Ten spyte daarvan dat God dié belofte met ’n eed 
ten opsigte van sy eie lewe gesweer het, beweer vervanging-
antichiliaste dat Hy nooit beplan het om dit na te kom nie. In 
plaas daarvan, sê hulle, sal God iets heeltemal anders doen as 
dit wat Hy gesê het Hy sal doen of dat Hy nooit beoog het om 
die “land” aan Abraham se nakomelinge te gee nie, maar aan 
’n heel ander groep mense. Ons het hierdie hoofstuk begin 
deur te sê hoe noodsaaklik dit is vir alle gelowiges om die 
Abrahamitiese verbond te verstaan. Ons begin nou verstaan 
wat die dramatiese gevolge is van blywende onkunde oor dié 
mees grondliggende onderdeel van die groot Bybelse verhaal.
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HOOFSTUK 4

Die Mosaïese en die 
Dawidiese verbond

DIE MOSAÏESE VERBOND

Vier honderd en dertig jaar nadat die Abrahamitiese ver-
bond gesluit is, het die Here ’n ander verbond met Israel aan-
gegaan, hierdie keer deur Moses. Die Mosaïese verbond het 
in groot mate van die Abrahamitiese verbond verskil. Die 
Abra hamitiese verbond was ’n onvoorwaardelike, eensydige 
belofte deur God, terwyl die Mosaïese verbond ’n tweesydige 
wetlike ooreenkoms tussen die Here en die hele Israel was. 
Daarbenewens word die Abrahamitiese verbond gekenmerk 
deur die Here wat herhaaldelik verklaar: “Ek sal …”, teenoor 
die Mosaïese verbond se herhaaldelike: “As jy … dan sal Ek …”

Sommige mense glo verkeerdelik dat die Here deur die 
Mosaïese verbond op die een of ander manier die belofte 
verbreek het wat Hy deur die Abrahamitiese verbond gemaak 
het. Dis nie waar nie. Die voorskrifte en vereistes om nie net 
die land in besit te neem nie, maar daarin te bly woon, word 
in die Mosaïese verbond vervat: “Luister dan nou, Israel, na 
die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, 
sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die Here, die 
God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem. 
Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, 
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en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie 
van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel” 
(Deut 4:1-2).

Indien die Israeliete die wette wat in die Mosaïese verbond 
uiteengesit is, nie nakom nie, sou die Here hulle tydelik uit 
die land wegneem. In Deuteronomium 4 waarsku Moses die 
seuns van Israel byvoorbeeld dat, as hulle verderflik in die land 
handel en verval in afgodery “dan neem ek vandag die hemel 
en die aarde as getuies teen julle dat julle sekerlik gou uit die 
land sal vergaan waarheen julle oor die Jordaan trek om dit 
in besit te neem; julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar 
sekerlik verdelg word. En die Here sal julle onder die volke 
verstrooi, en ’n klein klompie van julle sal onder die nasies 
oorbly waarheen die Here julle sal drywe” (v. 26-27). Maar ná 
so ’n seisoen van ballingskap, sê Moses, sal God mettertyd sy 
belofte onthou wat Hy deur die Abrahamitiese verbond met 
hulle gemaak het, en hulle terugbring na hul land: “As jy in 
die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor 
jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem 
luister. Want die Here jou God is ’n barmhartige God; Hy sal 
jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die 
verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet 
nie” (v. 30-31; my kursivering). Dít is uiters belangrik. Hoewel 
die Jode se permanente verblyf in die land afgehang het van 
hul gehoorsaamheid aan die wette wat deur die Mosaïese 
verbond gegee is, het die Here nooit die aanvanklike geskenk 
van sy land aan sy verbondsvolk Israel, soos gegee deur die 
Abrahamitiese verbond, herroep nie. Maar wat as hulle onge-
hoorsaam was en die Here hulle uit die land verdryf het? Het 
dit beteken dat die land nie meer aan hulle behoort het nie? 
Nee, geensins nie. Selfs wanneer hulle ongehoorsaam was en 
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die Here hulle uit die land verdryf het, “(s)al hulle ontrou 
miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie!” 
skryf Paulus. “Maar God moet waaragtig wees en elke mens 
leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U geregverdig kan word 
in u woorde en oorwin as U gerig hou” (Rom 3:3-4).

Paulus se standpunt is eenvoudig. God het ’n onvoor-
waardelike belofte gemaak en God kan nie lieg nie. Die be-
loofde land behoort aan die kinders van Israel, nie omdat hulle 
goed of getrou is nie, maar as gevolg van God se getrouheid. 
Ten spyte van die bepalings van die Mosaïese verbond, het die 
Here nog nooit van gedagte verander of sy beloftes vergeet 
nie. Die Bybelse geskiedenis wys vir ons dat Abraham se 
nageslag inderdaad die gevolge van hul ongehoorsaamheid 
moes verduur en uit die land verdryf is tydens die Assiriese 
en die Babiloniese inval, net om later weer terug te keer. Baie 
later, in 70 n.C., is die Jode weer uit die land verdryf. Hierdie 
keer deur die Romeine. Maar in ons leeftyd het ons die Joodse 
volk weer sien terugkeer na hul land.

DIE “OU VERBOND”

Die Kerk se onkunde oor die verbonde blyk uit die manier 
waarop die Abrahamitiese en die Mosaïese verbond in een 
algemene, saamgestelde “ou verbond” saamgesmelt word. 
Ondersoek ’n mens enkele vervangingsteoloë se besprekings 
van die verbonde vind jy gou vae aansprake dat die nuwe 
verbond die “ou verbond” vervang. Sulke stellings verklap ’n 
grondliggende gebrek aan kennis van die werklike verbonde. 
Kom ons kyk na ’n paar voorbeelde.

Alex Awad is pastor van die Baptiste Kerk in Oos-Jeru-
salem, professor aan die Bethlehem Bible College en een 
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van die organiseerders van die tweejaarlikse Christ at the 
Checkpoint-konferensie. Toe hy uitgevra is oor wat die pro-
bleem met Amerikaanse evangeliese gelowiges is, het hy ge-
antwoord: “Hulle stel meer belang daarin om die staat Israel as 
God se profetiese werktuig te steun as om die onreg te erken 
wat teenoor die Palestyne gepleeg word. Die boodskap van 
die Christendom is universeel en neem nie etnisiteit of gebied 
in ag nie. Die nuwe verbond wat deur die Messias se koms 
ingelui is, maak dat die ou verbond uitgedien is.”1 

Let op die vae verwysing na die “ou verbond” wat maak 
dat die nuwe uitgedien is. Gary Burge, professor in Nuwe 
Testament aan die Wheaton College, praat eweneens van die 
“nuwe verbond wat die oue afskaf ” sonder om te omskryf wat 
hy met “oue” bedoel.2 Nie Burge of Awad maak ’n onderskeid 
tussen die Abrahamitiese verbond en die Mosaïese verbond 
nie. Hulle kombineer dit eenvoudig in een “ou verbond”. Om-
dat Awad en Burge die kwessie van Israel en die land in die 
besonder bespreek en nie die voorskrifte van die Mosaïese 
verbond nie, moet ons aanvaar hulle beweer die nuwe verbond 
maak dat die Abrahamitiese verbond uitgedien is. Soos ons 
reeds gesien het, is so ’n aanspraak doodgewoon absurd. Die 
Skrif laat geensins ruimte vir so ’n interpretasie of aanname 
nie. Tog is dit juis hierdie soort Bybelse ongeletterdheid wat 
so algemeen is onder diegene wat beskou word as die voorste 
stemme in die groeiende anti-Israel vervangingsbeweging.

’n Mens kan met reg sê die voorskrifte vir geregtigheid 
in die Mosaïese verbond word “uitgedien” deur die nuwe 
verbond (vgl. Heb 7:22; 8:13), maar nêrens in die Nuwe 
Testament word daar te kenne gegee dat die Abrahamitiese 
verbond opsy geskuif of opgehef is nie. Om die waarheid te 
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sê, Paulus verwerp so ’n aanspraak: “Maar ek sê dít: die wet 
wat vierhonderd-en-dertig jaar later gekom het, maak die 
verbond wat deur God in Christus vantevore bekragtig is, nie 
kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Want as die 
erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. 
Maar God het dit aan Abraham deur ’n belofte genadiglik 
geskenk” (Gal 3:17-18).

Nog meer, soos ons in die volgende hoofstuk sal sien, 
bevestig en bekragtig die nuwe verbond die Abrahamitiese 
verbond. Die Abrahamitiese verbond sal deur die nuwe 
verbond vervul word, maar dit moet nog gebeur. Voordat 
ons na die nuwe verbond kyk, is dit noodsaaklik dat ons eers 
stilstaan by die Bybelse getuienis oor die Dawidiese verbond.

DIE DAWIDIESE VERBOND

Die Dawidiese verbond is deur die profeet Natan na koning 
Dawid gebring. Net soos die Mosaïese verbond begin die 
Dawidiese verbond ook met ’n herhaling van die landbeloftes 
wat deur die Abrahamitiese verbond gemaak is: “Ek sal vir my 
volk Israel ’n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek 
kan woon en nie langer verontrus word nie. En kwaaddoeners 
sal hom nie meer verdruk soos vroeër nie, naamlik van die 
dag af dat Ek rigters oor my volk Israel aangestel het. Maar Ek 
sal jou rus gee van al jou vyande” (2 Sam 7:10-11).

Maar hoe sal die Here Israel rus gee van sy vyande in die 
land wat Hy belowe het? Dit sal slegs kom deur Jesus die 
Messias. Want onmiddellik ná die woorde hierbo, het die Here 
belowe dat ’n afstammeling van Dawid die koninklike dinastie 
sou erf wat vir ewig sal duur: 
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… die HERE gee jou te kenne dat die HERE vir jou 
’n huis sal stig. As jou dae vol is en jy met jou vaders 
ontslaap het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou liggaam 
sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hý 
sal vir my Naam ’n huis bou, en Ek sal sy koninklike 
troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom ’n vader 
wees, en hy sal vir My ’n seun wees; sodat as hy verkeerd 
handel, Ek hom sal straf met ’n menslike roede en met 
slae van mensekinders. Maar my goedertierenheid sal 
van hom nie wyk nie, soos Ek dit onttrek het aan Saul 
wat Ek voor jou aangesig verwyder het. En jou huis en 
jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor 
jou; jou troon sal vas staan tot in ewigheid (v. 11-16).

Hierdie verbond word later in 1 Kronieke 17:11-14 en 2 Kro-
nieke 6:16 opgesom. Nodeloos om te sê, hierdie verbond 
sal vervul word wanneer Jesus, ’n afstammeling van Dawid, 
die troon van Dawid in Jerusalem bestyg. Dit is waarom die 
evangelie van Matteus begin deur te verklaar dat Jesus “die 
Seun van Dawid” is (Matt 1:1). Petrus het ook verkondig 
dat Jesus ’n vervulling van God se verbond aan Dawid is 
(vgl. Hand 2:29-36). Dit is deur Jesus die Messias dat die 
landbeloftes van die Abrahamitiese verbond en die beloftes 
van ’n Dawidiese koning saam vervul sal word. Vandag wag 
ons op die toekomstige vervulling hiervan. 

Die Dawidiese verbond, net soos die Abrahamitiese ver-
bond, is onvoorwaardelik. Dit is nie nietig verklaar of “vervul” 
nie. Die waarborg van die beloftes wat gemaak is, berus uit-
sluitend op God se getrouheid en is nie afhanklik van Dawid 
of Israel se gehoorsaamheid nie. Die vervulling van God se 
beloftes is iets wat Hy sal nakom volgens sy ewige trou.
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OPSOMMING

Die Abrahamitiese en die Dawidiese verbond is onvoor-
waar delike, eensydige beloftes wat deur God aan die mens 
gemaak is, terwyl die Mosaïese verbond ’n voorwaardelike 
en tweesydige ooreenkoms tussen God en die mens is. Dit 
is belangrik dat die Kerk die verskil tussen die beloftes van 
God soos uitgedruk in die Abrahamitiese en die Dawidiese 
verbond, en die tweesydige kontrak van die Mosaïese verbond 
besef en erken. Volgens Carl Medearis was “die beloftes van 
God aan Israel vanaf Deuteronomium tot by die profete altyd 
voorwaardelik”.3 Dit is eenvoudig nie waar nie. Die beloftes 
wat God aan Abraham, Isak, Jakob en Dawid – aan die volk 
Israel – gemaak het, is onvoorwaardelik. Wanneer God ’n 
belofte maak, kom Hy dit na. Tweesydige ooreenkomste kan 
dalk voorwaardelik wees, maar God se eensydige beloftes is 
nie. Die hemel en die aarde kan dalk vergaan, maar God se 
beloftes sal nooit vergaan nie.

Die aanvanklike landbelofte wat deur die Abrahamitiese 
verbond gemaak is, het die grondliggende belofte geword 
waarop elke ander verbond sedertdien gebou is. Die Mosaïese 
verbond voorsien aan Israel die nodige voorwaardes en be-
palings om ononderbroke besetting van die land te behou. 
Die Dawidiese verbond, wat op die Abrahamitiese verbond 
gebou is, beloof ’n Koning wat oor Israel sal regeer wanneer 
hy die land beërwe. In die volgende hoofstuk sal ons sien dat 
die nuwe verbond op die fondament van die Abrahamitiese 
en die Dawidiese verbond gebou is en dat dit uitdruklik met 
die volk Israel aangegaan is.

Hierdie hoofstuk eindig met ’n eenvoudige tabel wat die 
verskille toon tussen die drie verbonde wat ons tot nou toe 
bespreek het.
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VERBOND GEMAAK MET WAT

VOORWAAR-
DELIK OF ON-
VOORWAAR-

DELIK

EENSYDIG OF 
TWEESYDIG

Abrahamitiese Abraham en 
sy nageslag

God sal aan 
die volk Israel 
die land vir 
ewig gee, en al 
die heidense 
nasies sal ook 
geseën word

Onvoorwaar-
delik

Eenrigting- 
belofte

Mosaïese Die volk Israel God het die 
voorwaardes 
vir Israel 
gestel om die 
land perma-
nent te beset 

Voorwaar-
delik

Tweerigting- 
ooreenkoms

Dawidiese Koning Dawid God sal ’n na-
komeling van 
koning Dawid 
aanwys wat op 
die troon van 
Israel sal sit

Onvoorwaar-
delik

Eenrigting- 
belofte
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HOOFSTUK 5

Die nuwe verbond

Noudat ons die Abrahamitiese, die Mosaïese en die Dawidiese 
verbond van nader beskou het, kan ons aandag gee aan die 
finale verbond, wat bekend staan as die “nuwe verbond”. Soos 
ons sal sien, is die nuwe verbond die hoogtepunt en deksteen 
van al die ander verbonde. Die nuwe verbond vervang nie 
die Abrahamitiese of die Dawidiese verbonde nie; dit bou 
eerder daarop voort en vestig dit. Die Here sal deur die nuwe 
verbond ’n nuwe hart en ’n nuwe gees aan sy volk Israel gee, 
sodat hulle die onvoorwaardelike beloftes kan ontvang wat 
in die Abrahamitiese en die Dawidiese verbonde gemaak is.

Hoewel baie mense dalk dink dat die nuwe verbond slegs 
in die Nuwe Testament aangetref word, is dit in werklikheid 
in die Ou Testament aangekondig en telkens deur die profete 
Jesaja, Jeremia en Esegiël genoem.

DIE NUWE VERBOND IN JESAJA

Die eerste aankondiging van die nuwe verbond word gevind 
in die boek Jesaja. Hierdie boeiende gedeelte, voordat die 
nuwe verbond aangekondig word, word voorafgegaan deur ’n 
deeglike apokaliptiese beskrywing van die tyd van die Here se 
weerkoms, wanneer Hy regspraak sal lewer namens sy volk, 
Israel, en wraak sal neem op die onregverdige nasies. “En Hy 
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het geregtigheid aangetrek soos ’n pantser, en die helm van 
heil was op sy hoof; en die klere van wraak het Hy aangetrek 
as kleding en Hom gewikkel in die ywer soos in ’n mantel. 
Volgens die dade, daarmee ooreenkomstig sal Hy vergelde: 
grimmigheid aan sy teëstanders, vergelding aan sy vyande; 
aan die eilande sal Hy die loon vergelde” (Jes 59:17-18). 

Die eerste aspek van die profesie om uit te lig, is die feit 
dat dit die tyd van die Here se “wraak” op en “vergelding” vir 
“sy teëstanders” insluit. Jesaja gebruik hierdie taal om heen te 
wys na die Here se weerkoms en die dag van die HERE (vgl. 
Jes 34:8; 35:4; 61:2; 63:3-4). Die Here se wraak op die nasies 
sal egter vir Israel verlos. Jesaja vertel dat, as gevolg van die 
Here se tugtiging, die nasies na Hom toe sal draai en sy Naam 
sal vrees: “En hulle sal die Naam van die Here vrees van die 
westekant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af; 
want Hy sal kom soos ’n saamgeperste stroom wat die asem 
van die Here aandrywe” (Jes 59:19). Dit is in hierdie verband 
dat die Skrif die nuwe verbond vir die eerste keer aankondig. 
Hoewel daar nie uitdruklik hierna verwys word as die “nuwe 
verbond” nie, is dit beslis ’n nuwe verbond, en in Jesaja se tyd 
nog in die toekoms, wat alle vorige verbonde uitsluit. Hierdie 
nuwe verbond verskil van ander verbonde, eerstens, omdat 
dit gekoppel is aan die komende Messias-Verlosser, wat na 
die berg Sion sal kom, en, tweedens, omdat dit beteken dat 
die Here se Gees altyd by die volk Israel sal wees. Let veral op 
die volgende gedeelte, want ons sal aan die einde van hierdie 
hoofstuk weer hierna kyk:

Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en vir die wat in 
Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek die Here. Wat 
My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die Here: 
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My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou 
mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook 
nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van 
die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in 
ewigheid nie (Jes 59:20-21).

Soos ons sal sien, wei die profete Jeremia en Esegiël breed-
voerig uit oor dié verbond en beskryf dit in die fynste besonder-
hede. En elke keer dat hulle na die nuwe verbond verwys of 
dit noem, herhaal hulle die tema van die Here wat sy Gees, sy 
woorde of sy hart in Israel plaas vir hul redding. 

DIE NUWE VERBOND IN JEREMIA

Deur die profeet Jeremia openbaar die Here dat die rede 
waarom Hy die Abrahamitiese verbond gesluit het oor veel 
meer gaan as die blote besit van grond. Dit is in Jeremia 
se profesieë dat die Here vir die eerste keer uitdruklik die 
uitdrukking “ ’n nuwe verbond” gebruik. In dié nuwe verbond 
ontdek ons dat die Here die beloofde land aan die Joodse 
volk gegee het om ’n plek te voorsien waar hulle vir ewig in 
gemeenskap met Hom kan lewe. Om dit te verwesenlik het die 
Here beloof om sy Wet op hul hart te skryf, sodat hulle hom 
met algehele en volkome gehoorsaamheid kan dien. Kom ons 
lees die hele gedeelte, aangesien dit een van die belangrikste 
gedeeltes in die Ou Testament is:

In dié tyd, spreek die HERE, sal Ek vir al die geslagte van 
Israel ’n God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees… 
. Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die 
huis van Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond 
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sal sluit; nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders 
gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om 
hulle uit Egipteland uit te lei nie – my verbond wat 
húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, 
spreek die HERE. Maar dit is die verbond wat Ek ná dié 
dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: 
Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle 
hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My 
’n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en 
elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle 
sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek 
die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe 
en aan hulle sonde nie meer dink nie (Jer 31:1, 31-34).

Let op dat die ontvangers van dié nuwe verbond “al die geslagte 
van Israel”, “die huis van Israel” en “die huis van Juda” is, na 
wie die Here ook verwys as “my volk”. As ’n mens vandag die 
stand van die Jodedom oor die hele wêreld in oënskou neem, 
met so baie Jode wat in opstand is teen God en die meeste 
wat nie leef as dienaars van hul Messias nie, is dit duidelik dat 
hierdie belofte nog vervul moet word. Die Here sê uitdruklik 
dat die nuwe verbond nie sal wees soos die Mosaïese verbond 
waaraan die huis van Israel ontrou was nie. Maar soos in geval 
van die Abrahamitiese verbond sal die Here Self oor die nuwe 
verbond toesig hou en in sy volk tot stand bring. Soos die 
Abrahamitiese en die Dawidiese verbond is die nuwe verbond 
ook ’n onvoorwaardelike belofte van God aan Israel. Die 
Here Self sal sy wet in hul hart plaas. Dan sal Hy hul sondes 
vergewe en hul ongeregtighede vergeet. As sodanig sal hulle 
“die Here (ken) … klein en groot”. Deur die nuwe verbond sal 
die Here sy volk bemagtig om volgens die heiligheid te leef 
wat gemeenskap met God vereis.
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In die volgende hoofstuk profeteer Jeremia weer oor die 
tyd wanneer Israel weer in hul land versamel sal word. 

… kyk, Ek laat hulle bymekaarkom uit al die lande 
waarheen Ek hulle verdryf het in my toorn en in my 
grimmigheid en in groot gramskap; en Ek sal hulle na 
hierdie plek terugbring en hulle veilig laat woon. En 
hulle sal vir My ’n volk wees, en Ek sal vir hulle ’n God 
wees. En Ek sal hulle een hart [LLX: “nuwe hart”] en 
een weg gee om My altyd te vrees, hulle ten goede en 
hulle kinders ná hulle. En Ek sal ’n ewige verbond met 
hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan 
hulle goed te doen nie; en Ek sal my vrees in hulle hart 
gee, sodat hulle van My nie afwyk nie. En Ek sal My 
oor hulle verheug om aan hulle goed te doen; en Ek 
sal hulle duursaam in hierdie land plant, met my hele 
hart en met my hele siel. Want so sê die HERE: Soos Ek 
oor hierdie volk gebring het al hierdie groot onheile, so 
bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek” 
(Jer 32:37-42; my kursivering).

Dink na oor die gesag en toepaslikheid van dié profesie. 
Jeremia beskryf ’n herversameling in die land wat nie met 
Israel se situasie ooreenstem ná hul terugkeer uit die Babilo-
niese ballingskap of selfs Israel se huidige omstandighede nie. 
Volgens Jeremia sal die Jode onder die volgende voorwaardes 
herversamel word in die land Israel:

 ¡ Israel sal “veilig … woon”.
 ¡ Hulle sal ’n “nuwe hart” ontvang (LXX).
 ¡ Hulle sal “[die Here] altyd vrees”.
 ¡ Die Here sal “[sy] vrees in hulle hart gee”.
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 ¡ Die Here sal “[Hom] oor hulle verheug om aan hulle 
goed te doen; en … [Hy] sal hulle duursaam in hierdie 
land plant, met … [sy] hele hart en met … [sy] hele siel”. 

Hoewel daar vandag ’n groeiende oorblyfsel van gelowige 
(Messiaanse) Jode in Israel is, het die oorgrote meerderheid 
nog nie ’n “nuwe hart” ontvang nie, en besit die volk van-
dag nie ’n verenigde hart wat die Here vrees nie. Om die 
waarheid te sê, wanneer besoekers die Heilige Land vir die 
eerste maal besoek, staan hulle dikwels verstom oor die ge-
brek aan heiligheid, soos in ander lande. Wanneer ’n mens 
byvoorbeeld in Tel Aviv uit ’n taxi klim, kan jy jou verbaas 
oor die nagklubs, ontkleeklubs, dwelmverslaafde jong mense 
en prostitusie wat jou omring. Moet my nie verkeerd verstaan 
nie, ek probeer Israel nie in ’n slegter lig as my eie of enige 
ander land plaas nie; ek beklemtoon bloot die feit dat die 
toestand van Israel vandag, langer as vyf en sestig jaar nadat 
die staat tot stand gekom het, eenvoudig nie ooreenstem 
met die herversameling wat Jeremia beskryf nie. Jeremia se 
profesie van herversameling word duidelik in ’n eskatologiese 
verband bedoel waar die mense ’n nuwe hart sal ontvang, en 
daarom sê die Here sal Hy “ ’n ewige verbond met hulle sluit”. 
Hierdie dag is nog in die toekoms. Die profeet Jeremia het 
Israel se ewigdurende besetting van die beloofde land verbind 
met die belofte van ’n nuwe hart. Dit is in hierdie gedeeltes dat 
die Abrahamitiese verbond en die nuwe verbond as ’t ware 
ineenvloei as die buitengewone en uiteindelike doel van die 
Here se wonderlike plan van verlossing vir sy volk.
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DIE NUWE VERBOND IN ESEGIËL

Nog later praat die profeet Esegiël van die tyd dat Israel as 
nasie ’n nuwe gees en ’n nuwe hart sal ontvang, tesame met 
die begeerte en die vermoë om in volkome heiligheid en 
gehoorsaamheid aan God te leef: “En Ek sal hulle een hart 
gee, en ’n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart 
van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ’n hart van vlees gee, 
sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge 
kan hou en dit doen; en hulle sal vir my ’n volk wees, en Ek 
sal vir hulle ’n God wees” (Eseg 11:19-20). 

In hoofstuk 36 herhaal Esegiël dieselfde belofte. Hierdie 
keer egter, net soos Jeremia, verbind Esegiël ook die landbe-
lofte van die Abrahamitiese verbond met die belofte van ’n 
nuwe hart wat vereenselwig word met die nuwe verbond. En 
let op, hierdie belofte is gerig aan die “huis van Israel”:

Daarom, sê vir die huis van Israel: So spreek die Here 
HERE: Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van 
Israel, maar ter wille van my heilige Naam wat julle 
ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. 
En Ek sal my grote Naam heilig wat onder die nasies 
ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het; en die 
nasies sal weet dat Ek die HERE is, spreek die Here 
HERE, as Ek My in julle voor hul oë as die Heilige laat 
ken. En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit 
al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul 
land bring. Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat 
julle rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul 
drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ’n nuwe hart 
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gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die 
hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart van 
vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal 
maak dat julle in my insettinge wandel en my verorde-
ninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land 
wat Ek aan jul vaders gegee het; en julle sal vir My ’n 
volk en Ek sal vir julle ’n God wees (Eseg 36:22-28).

Hierdie gedeelte bring diep insig in die nuwe verbond in 
die Nuwe Testament en hoe die apostels en die vroeë Joodse 
gelowiges dit sou verstaan. Baie Christelike teoloë beskou die 
nuwe verbond as iets wat deur die bloed van Jesus bewerk-
stel lig is slegs om voorsiening te maak vir die vergifnis van 
sondes. Maar hierdie gedeelte openbaar op ’n kragtige manier 
aan ons dat die nuwe verbond volledig verbind is met die 
landbelofte van die Abrahamitiese verbond. Dit is die nuwe 
hart en die nuwe gees wat deur die nuwe verbond belowe 
is wat die volk Israel sal bemagtig om op waardige wyse te 
leef sodat hulle die land wat aan Abraham belowe is, kan 
erf. Die Here se uiteindelike doel was altyd om ’n volk te hê 
wat Hom ten volle liefhet en Hom met blydskap en vreugde 
dien, spesifiek in die land wat Hy aan hulle belowe het. Dit is 
vandag steeds God se bedoeling, en in die dae wat voorlê, sal 
die Here toesien dat al hierdie beloftes vervul word.

DIE NUWE VERBOND IN 
DIE NUWE TESTAMENT

Hoewel die nuwe verbond in die Ou Testament aangekondig 
is, is dit eers in die Nuwe Testament ingestel toe die liggaam 
van Jesus die Messias gebreek is vir die sondes van sy volk:
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En toe Hy ’n beker geneem het, dank Hy en sê: Neem 
dit en deel dit onder julle. Want Ek sê vir julle: Ek sal 
sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat 
die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem 
Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en 
gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle 
gegee word; doen dit tot my gedagtenis. Net so neem 
Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is 
die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort 
word (Luk 22:17-20).

Dit is in die nuwe verbond waar ons die groot profetiese 
crescendo van die Here se eertydse beloftes en verbonde 
aantref. Terwyl die Here ’n verbond tot die dood met Abra-
ham gesluit en uitdruklik verklaar het dat Hy die belofte nie 
sou verbreek nie, is dit in die nuwe verbond dat Hy die dood 
verduur deur sy menslike liggaam as offer te gee om die belofte 
moontlik te maak. Hoewel die Here die verskillende offers van 
die Mosaïese verbond gebruik het om die berouvolle sondaars 
te help om die grusame gevolge van die sonde te sien en die 
groot koste van lewe wat nodig is om dit te verwyder, was dit 
aan die kruis dat Hy die uiteindelike prys betaal het vir die 
sonde van sy volk, Israel.

DIE GEHEIMENIS VAN DIE 
INSLUITING VAN DIE HEIDENE

Tot nou toe het ons gesien dat al die verbonde, waaronder 
ook die nuwe verbond, spesifiek aan en vir Israel gegee  
is. In nie een van die gedeeltes wat ons tot dusver bespreek 
het, is die heidene (nie-Jode) openlik verklaar as die primêre 
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ontvangers van die beloftes nie. Hoewel dit nog altyd vir nie-
Jode moontlik was om verlossing te vind (vgl. Eseg 18:20-
21), het dit voor die apostoliese tyd selde gebeur, behalwe 
wanneer nie-Jode hulle tot die volk Israel verbind het. In sy 
beskrywing van die geestestoestand van nie-Jode voor die 
kruisiging, sê die apostel Paulus hulle was “voorwerpe van 
toorn wat vir die verderf toeberei is” (Rom 9:22) en hulle was 
“vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge 
ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en 
sonder God in die wêreld” (Ef 2:12). Dit is waarom toegang 
tot die evangelie vir nie-Jode, soos aangeteken in die Nuwe 
Testament, vir baie so ’n revolusionêre gedagte was. Daarom 
was Petrus en die vroeë Joodse gelowiges so geskok toe die 
Gees op Cornelius en sy nie-Joodse huishouding uitgestort 
is (vgl. Hand 10–11). Hoewel baie van die Joodse gelowiges 
getwyfel het nadat Petrus verduidelik het hoe die Heilige Gees 
aan die hele nie-Joodse huishouding gegee is soos belowe in 
die nuwe verbond, het die skeptici “geswyg en God verheerlik 
en gesê: So het God dan ook aan die heidene die bekering 
tot die lewe geskenk” (Hand 11:18). Hoewel die profete iets 
oor die instroming van nie-Jode laat deurskemer het, het 
die sluise tot op daardie oomblik nie oopgegaan nie. Dit is 
waarom Paulus na die insluiting van die nie-Jode verwys as 
“die verborgenheid … wat in ander tye aan die mensekinders 
nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige apos-
tels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die 
heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en 
mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie” 
(Ef 3:4-6; my kursivering).

Die goeie nuus is dat almal, hetsy Jood of nie-Jood, welkom 
is in God se familie as hulle hul bekeer en op Jesus vertrou 
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(Mark 1:15, 6:12, Joh 3:16, Hand 2:21, 2:38, 3:19, 10:42-43, 
17:30, 26:20). Om Judaïsme aan te neem, hulle te laat besny 
en die wet van Moses na te kom is nie vereistes vir redding 
nie (vgl. Hand 15).

ROMEINE 11: DIE 
VERBORGENHEID VAN ISRAEL

In dié stadium raak baie Christene verward oor hoe Israel in 
God se planne inpas. Miskien is dit te verstane, want volgens 
die Skrif is daar op hierdie tydstip twee geestelike werklik-
hede wat skynbaar in stryd is met mekaar. Eerstens sê die 
Skrif duidelik net ’n oorblyfsel van Israel sal gered word (vgl. 
Rom 9:27). Maar terselfdertyd is daar ook die werklikheid dat 
“die hele Israel gered [sal] word” (Rom 11:26). Net ’n oorblyf sel 
sal gered word, maar die hele Israel sal gered word? Hoe word 
hierdie twee oënskynlike teenstrydighede versoen? Paulus 
beantwoord dié vraag in Romeine 9–11, die belangrikste 
Skrifgedeeltes wat hieraan aandag gee. Paulus se oplossing 
vir hierdie twee oënskynlik teenstrydige werklikhede is om 
te erken dat God van Jesus se openbare bediening af verkies 
het om die meerderheid van die Joodse volk gedeeltelik en 
tydelik teen die evangelie en die identiteit van hul Messias 
te verhard. Op die regte tyd, wanneer Jesus terugkeer, sal 
die tydelike en gedeeltelike verharding permanent verwyder 
word en sal “die hele Israel” op daardie oomblik gered word. 
Paulus se verduideliking bereik ’n hoogtepunt met sy kri tie se 
verduideliking van die “verborgenheid” van hierdie ont vou-
ende werklikheid. Romeine 11:25-27 is van die belang rikste 
verse in die Skrif om te verstaan as ’n mens God se planne 
vir die Jode sowel as die nie-Jode wil begryp. Paulus begin 
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deur die nasies te waarsku om nie oningelig te bly oor hierdie 
“verborgenheid” nie:

Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verbor-
genheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag 
wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom 
het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; en 
so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die 
Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede 
van Jakob afwend; en dit is van my kant die verbond 
met hulle as Ek hulle sondes wegneem (Rom 11:25-27).

Daar is vyf belangrike aspekte van Paulus se boodskap waar-
van ons moet kennis neem:

 ¡ Die verharding van Israel is gedeeltelik – dit raak nie alle 
Jode nie.

 ¡ Die gedeeltelike verharding van Israel is tydelik en nie 
permanent nie.

 ¡ Die verharding sal opgehef word op ’n bepaalde tyd in 
die toekoms.

 ¡ Dit sal opgehef word nadat “die volheid van die heidene 
ingegaan het”.

 ¡ Op daardie tydstip “sal die hele Israel gered word”.

BESWARE VAN VERVANGINGSTEOLOË

In sy boek Kingdom Come wil die skrywer Sam Storms deur 
sy tradisionele vervangingsperspektief die gedagte verwerp 
dat dit is wat Paulus eintlik gesê het. Hy voer aan dat toe 
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Paulus gesê het “alle” het hy net verwys na ’n baie klein deel 
van die Jode wat deur die eeue die geloof aangeneem het. 
Hy ontken enige “toekomstige herstel van ’n menigte etniese 
Jode”.1 Storms gebruik ’n volle hoofstuk van twee en dertig 
bladsye om sy saak te stel.

Die grootste deel van Storms se argument gaan oor Paulus 
se lering dat nie alle Jode werklik Israel is nie: “… want hulle 
is nie almal Israel wat uit Israel is nie” (Rom 9:6). Sy argument 
is dat hoewel daar dalk eendag ’n herlewing onder die Jode 
mag wees, hul huidige toestand, met slegs ’n klein oorblyfsel 
van gelowiges, waarskynlik permanent sal wees. Hy sê dit is 
onwaarskynlik dat die verharding van Israel op ’n bepaalde 
tyd opgehef sal word. Hy beweer dat Paulus nie leer dat “ ’n 
menigte Jode tot geloof in Christus sal kom wanneer Christus 
terugkeer aan die einde van die geskiedenis nie”.2

Daar is ’n paar onoorkomelike probleme met hierdie ver-
vangingsargument. In Romeine 9–11 verwerp die apostel 
Paulus onomwonde, stelselmatig en deeglik enige bewering 
dat God nasionale Israel gesamentlik verwerp het en bevestig 
hy die opvatting dat daar ’n massabekering van “die hele 
Israel” sal wees wanneer Jesus terugkom. Kom ons kyk na 
sommige van Paulus se geïnspireerde argumente.

PAULUS SE DILEMMA

Ten einde Romeine 11 te verstaan moet ons besef dat Paulus 
die flagrante probleem – selfs die skandaal – van die toe-
stand van die Joodse volk in sy tyd toe die meeste Jesus, hul 
geprofeteerde Messias, verwerp het, probeer verduidelik. 
Hoewel baie Jode afsonderlik tot geloof gekom het, sal die 
Here, volgens die verbonde, die hele Israel gesamentlik red. 
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Paulus wou die probleem aanpak om die taal van die ver-
bonde met die skandaal van die Joodse ongeloof te versoen 
deur die verskil tussen die toestand van die Jode in sy tyd 
en hul toestand aan die einde van die wêreld, wanneer Jesus 
terugkom, te bespreek. Kom ons begin die kwessie van indi-
viduele teenoor gesamentlike roeping en redding bespreek.

Om die “verborgenheid van Israel” te verstaan is dit nood-
saaklik om te weet dat in Paulus se tyd, net soos in ons s’n, 
wie ook al, Jode en nie-Jode, wat in berou na die Here kom 
en in Jesus glo, gered en deelagtig aan God se familie word. 
Dit is in der waarheid al manier waarop iemand gered kan 
word. Paulus het egter ook geweet die verbonde praat van ’n 
gesamentlike roeping van Israel op nasionale vlak. Hierdie 
roeping berus op die fisiese bloedlyn-afstammelinge van 
Abraham, Isak en Jakob, presies soos die Here sy beloftes 
in die Abrahamitiese, die Dawidiese en die nuwe verbond 
gemaak het. God se beloftes is nie aan individue gemaak 
nie, maar aan die hele Israelse nasie. Neem in ag aan wie die 
volgende beloftes gemaak is: 

 ¡ “die kinders van Israel” (Eks 6:2-8; Eseg 43:7; 44:9)
 ¡ “al die geslagte van Israel” (Jer 31:1)
 ¡ “die huis van Jakob”, “die huis van Juda” en “die huis van 

Israel” (Jes 14:1-3; Jer 31:31; Heb 8:8)
 ¡ “die hele huis van Israel, almal saam” (Eseg 11:15; 20:40; 

39:25; 45:6)
 ¡ “o kinders van Jakob, sy uitverkorenes” (1 Kron 16:13-18; 

Ps 105:6-12)
 ¡ “die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem” 

(Sag 12:10-11)
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Talle ander voorbeelde kan aangehaal word. God het Hom 
honderde kere tot die toekomstige redding van Israel verbind, 
en Hy het sy woorde altyd aan ’n gesamentlike groep mense 
gerig. Paulus se antwoord op hierdie vraagstuk is om ’n onder-
skeid te tref tussen die tyd waarin hy leef, toe enkelinge deel 
geword het van die liggaam van die Messias, en die laaste 
dae, wanneer Jesus sal terugkeer en die hele huis van Israel 
gered sal word.

WANNEER SAL DIE “HELE” 
ISRAEL GERED WORD?

Paulus se argument in Romeine 11 vorm ’n duidelik teen-
stelling met die huidige toestand van die Jode in sy tyd en 
hul toekomstige toestand wanneer Jesus terugkeer. Ons kan 
vandag saam met Paulus sê daar is “in die teenwoordige tyd 
’n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade” 
(v.5). Hierdie gedagtegang bereik ’n hoogtepunt wanneer 
Paulus jubelend verklaar dat, nadat die tydelike verharding 
weggeneem is, die “hele Israel” gered sal word! Kom ons kyk 
na ’n paar redes waarom ons weet dat Paulus ’n massabekering 
van die kinders van Israel tydens Jesus se terugkeer in gedagte 
gehad het. 

DIE VERLOSSER SAL UIT SION KOM

Vir eers weet ons Paulus verwys na die tyd dat Jesus sal 
terug keer omdat hy Jesaja 59:21-22 aanhaal, waar God in 
’n ver bond met Israel beloof om tot in ewigheid sy Gees 
op hulle te plaas en sy woorde in hul mond te lê. Wanneer 
Paulus hierdie gedeelte aanhaal, verbind hy dit direk met 
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die verlossing van die hele Israel. In Romeine 11:26, nadat 
hy sê die hele Israel gered sal word, haal hy onmiddellik Je-
saja 59:20-21 aan, waarvan ’n gedeelte soos volg lees: “vir Sion 
kom Hy as verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van 
oortreding, spreek die Here”. Die gedeelte van Jesaja se profesie 
wat Paulus gebruik, praat van: die terugkeer van Jesus; die 
daaropvolgende verlossing van Israel van albei hul vyande; 
die verlossing van Israel van hul sondes; en, die belangrikste, 
God wat ’n verbond met Israel sluit en belowe dat die Heilige 
Gees op hulle sal rus en hulle nooit sal verlaat nie. Hierdie 
verbond is natuurlik die nuwe verbond, waarvolgens God aan 
die hele huis van Israel ’n nuwe hart en ’n nuwe gees sal gee. 
Geen wonder Paulus haal hierdie gedeelte aan nie!

DIE HERSTELDE KONINKRYK 
VAN ISRAEL

Die profesie eindig egter nie hier nie. In hoofstuk 60, wat volg, 
loop die profesie uit op ’n beskrywing van die toekomstige 
herstel van die koninkryk van Israel. Dis reg. Onmiddellik 
ná die Messias-Verlosser se koms na Sion beskryf Jesaja ’n 
herstelde en verheerlikte koninkryk van Israel as die middel-
punt van ’n wêreldregering, wie se leierskap ander nasies 
nadertrek: “Nasies sal trek na jou lig, en konings na jou 
stralende opgang” (v. 3). Die nie-Joodse nasies oor die hele 
wêreld sal kom om hulde te betoon, eer te bewys en geskenke 
aan die koninkryk van Israel te bring: “Dan sal jy dit sien en 
straal van vreugde, en jou hart sal ontroer en verruim word; 
want die rykdom van die see gaan na jou toe oor, die skatte 
van die nasies kom na jou toe aan” (v. 5). Die nasies sal selfs 
bereid wees om as werkers die koninkryk tot sy vorige glorie 
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te help herstel: “uitlanders sal jou mure bou, en hulle konings 
sal jou dien; want in my toorn het Ek jou geslaan, maar in 
my welbehae het Ek My oor jou ontferm. En jou poorte sal 
altyddeur oopstaan; hulle sal bedags of snags nie gesluit word 
nie, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasies en 
hulle konings in triomftog. Want die nasie en die koninkryk 
wat jou nie sal dien nie, sal ondergaan, en dié nasies sal seker 
verwoes word” (v. 10-12). 

Die omliggende nasies sal boonop help om die Joodse 
tempel te herbou, wat die Here uitbeeld as fisies teenwoordig: 
“Die heerlikheid van die Libanon sal na jou toe kom, die 
sipres, die plataan en die denneboom almal saam, om te 
versier die plek van my heiligdom; en Ek sal die plek van my 
voete heerlik maak” (v. 13). Israel se voormalige vyande sal 
kom en hulle neerbuig en erken dat Israel inderdaad die Here 
se uitverkore volk is: “die seuns van hulle wat jou verdruk het, 
sal gebukkend na jou toe trek; en almal wat jou verag het, sal 
hulle neerbuig by jou voetsole; en hulle sal jou noem: Stad van 
die HERE, Sion van die Heilige van Israel” (v. 14).

Paulus sluit die toekomstige redding van die hele Israel 
dramaties af en verbind die toekomstige opheffing van Israel 
se tydelike verharding en hul toekomstige redding met Jesaja 
se beskrywing van die volgende:

 ¡ die terugkeer van Jesus
 ¡ die bevryding van Israel van hul en God se vyande
 ¡ die verlossing van Israel van hul sondes
 ¡ die Gees van God wat ewig op hulle rus
 ¡ die redding van die hele Israel
 ¡ God se herstel van die koninkryk van Israel aan die 

Joodse volk
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Al hierdie gebeure sal tegelykertyd plaasvind. Paulus kon nie 
meer beslis hieroor gewees het nie. Elke Jood in Paulus se 
tyd wat geletterd was in die Ou Testament, sou dít ten volle 
verstaan het.

HULLE SAL OPSIEN NA HOM VIR 
WIE HULLE DEURBOOR HET

Nog ’n belangrike rede waarom ons weet dat Paulus die red-
ding van die hele Israel in die toekoms plaas, is omdat die es-
ka tologiese, gesamentlike redding van die Jode reeds deur die 
profeet Sagaria en deur Jesus verklaar is. Met ander woorde, 
selfs al het Romeine 11 nie bestaan nie, blyk die lering dat die 
hele Israel gered word wanneer Jesus terugkeer, duidelik uit 
ander gedeeltes in die Bybel.

Kom ons begin met die profesie van Sagaria. In die eerste 
gedeelte praat Sagaria van “die Spruit”, wat feitlik deur alle 
Christelike kommentators erken word as ’n verwysing na 
Jesus, die Messias. Sagaria sê dan dié Spruit sal veroorsaak 
dat die sondes van die land Israel in ’n enkele dag uitgedelg 
en versoen sal word, waarna ons onmiddellik vertel word dat 
dié dag, daardie spesifieke tydperk, saamval met die duisend-
jarige tydperk van vrede in Israel: “Luister tog, o Josua, jy 
wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit – ja, 
wondertekens is hulle. Want kyk, Ek sal my Kneg, die Spruit, 
laat kom! Want kyk, die steen wat Ek voor Josua neergelê het 
– op die een steen is daar sewe oë; kyk, Ek sal sy graveersel 
graveer, spreek die HERE van die leërskare, en Ek sal die skuld 
van hierdie land op een dag uitdelg. In dié dag, spreek die 
HERE van die leërskare, sal julle mekaar uitnooi onder die 
wingerdstok en onder die vyeboom” (Sag 3:8-10).

Later in sy profesie beskryf Sagaria die bekering wat sal 
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plaasvind onder die inwoners van Jerusalem en die “huis van 
Dawid” wanneer hulle die Een herken wat hulle deurboor 
het: “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van 
Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en 
hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle 
sal oor Hom rouklaag soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste 
seun en bitterlik oor Hom ween soos ’n mens bitterlik ween 
oor ’n eersgebore kind. In dié dag sal die rouklag groot wees 
in Jerusalem …” (Sag 12:10-11). 

Sagaria se profesie gaan voort en beskryf ’n gesamentlike 
bekering wat oor die hele land Israel na elke stam en familie 
versprei. Dan, steeds in dieselfde trant, beskryf hoofstuk 13 
hoe die Here Israel se sondes sal verwyder: “In dié dag sal daar 
’n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die 
inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid” (v. 1). Dit 
is ’n diepsinnige gedeelte. Die mense van Israel sal opsien na 
die Here vir Wie hulle (en ons almal) deurboor het; gevolglik 
sal hulle treur, en ’n gees van genade sal oor hulle uitgestort 
en ’n fontein oopgemaak word vir die vergifnis van sondes! 
Selfs al het Paulus nooit Romeine 9–11 geskryf nie, het Sagaria 
reeds bevestig dat die sluise van die bekering, vergifnis en 
genade tydens die weerkoms van Jesus oor Israel oopgetrek 
sal word.

Maar as iemand wil beweer dat Sagaria nie oor hierdie 
dinge gepraat het nie, sal Jesus se vertolking van hierdie ge-
deelte die saak oplos. Jesus het op Sagaria se profesie uitgebrei 
tydens sy profetiese rede op die Olyfberg en weer in die boek 
Openbaring, wat geen twyfel laat oor die tydberekening nie. 
Jesus het gesê: “En dan sal die teken van die Seun van die 
mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die 
aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die 
wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy 
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sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal 
sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die 
een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan” 
(Matt 24:30-31; my kursivering). 

Wanneer Jesus praat van sy terugkeer, haal Hy ’n gedeelte 
van Sagaria 12 aan, wat handel oor al die stamme van die 
aarde, of land, wat rou wanneer hulle Hom in die lug op 
die wolke sien terugkom. Let daarop dat Jesus dit voor sy 
kruisiging gesê het. Selfs voordat Hy gevange geneem is, het 
Hy geweet Hy is die Een wat in Sagaria se profesie beskryf 
word as die Een “vir wie hulle deurboor het”. 

Jesus se woorde in die boek Openbaring verbind Sagaria se 
profesie verder met Jesus se weerkoms: “Kyk, Hy kom met die 
wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek 
het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, 
amen!” (Op 1:7). Wanneer hierdie drie gedeeltes saam beskou 
word, is dit duidelik dat hulle onafskeidelik verbind is:

 ¡ Jesus se terugkeer op die wolke (Matt 24:30; Mark 13:26; 
Luk 21:27; Hand 1:9-11)

 ¡ al die stamme van Israel wat Hom sien wanneer Hy 
terugkeer in heerlikheid

 ¡ al die stamme van Israel wat Jesus erken as die een wat 
hulle (en ons almal) deurboor het 

 ¡ die stamme van Israel wat hulle bekeer en berou het
 ¡ die Gees van genade wat oor hulle uitgestort word
 ¡ die Here se reiniging van die nasie se sondes “op een dag”

Die apostel Paulus het Sagaria se profesieë geken en het ge-
weet dat Jesus hierdie profesieë met sy terugkeer verbind het. 
Hy het ook geweet dat Christus se weerkoms sou uitloop op 
die uitstorting van die Gees van berou en genade oor al die 
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stamme van Israel en die nasionale reiniging van sondes op 
een enkele dag (vgl. Jes 27:9). Daar bestaan geen twyfel dat 
Paulus in Romeine 11 hierdie voorheen gevestigde Skriftelike 
waarhede uitgelê het nie. 

Dit is teleurstellend dat wanneer Storms hierdie kwessie 
en Romeine 11 bespreek, hy nie ’n enkele keer na Sagaria 12, 
Matteus 24:30 of Openbaring 1:7 verwys nie. Het hierdie 
tekste nie juis betrekking op die bespreking nie?

DIE GEBREKKIGE LOGIKA 
VAN N.T. WRIGHT

In die evangeliese wêreld is die Britse geleerde Tom “N.T.” 
Wright ’n ware rockster. Hy is ’n uiters welsprekende, be-
gaafde en innoverende denker. Maar selfs die mees briljante 
verstand word erg benadeel wanneer dit onwaarhede moet 
verdedig. Ongelukkig is Wright ’n stoere vervangingsteoloog, 
hoewel hy dit, vreemd genoeg, verskeie kere al ontken, maar 
by geleentheid tog die vervangingsteologie se standpunte 
verdedig het. Toe hy uitgevra is oor sy vervangingsteologie, 
het Wright Filippense 3:3 aangehaal waar Paulus sê: “Want 
óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in 
Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie.” Hierop het 
Wright triomfantelik verklaar: “Paulus gryp die uitdrukking 
‘die besnydenis’ ylings weg van etniese Israel en eis dit vir 
hulle wat in die Messias is … Dit, terloops, is die kern van 
die korrekte antwoord vir hulle wat beweer dat ek en ander 
ons daaraan skuldig maak om iets wat ‘vervangingsteologie’ 
genoem word, aan Paulus op te lê. Indien sodanige kritici kan 
bewys dat hulle Filippense 3:3 gelees het … kan hulle dalk 
ernstiger opgeneem word.”3 
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As jy kan verbykyk by Wright se verkleinering van enig-
iemand wat dit sou waag om sy siening te bevraagteken, en 
met Paulus se posisie soos in Romeine 11 vars in jou geheue, 
wat sou jy sê is die skreiende probleem met Wright se logika? 
Die antwoord is eenvoudig. Wright het Paulus se teregwy-
sing van ’n bepaalde groep Jode in Paulus se tyd op die hele 
“etniese Israel” toegepas. Paulus noem dít “arrogansie”, roem 
op die wilde olyftakke (heidene) wat deur genade ingeënt is 
teen die natuurlik gekweekte takke wat afgesny is (etniese 
Israel). Hy waarsku dat so ’n afdwaling uiteindelik tot die 
werklike afsnyding van God af kan lei. Waarom weier die Kerk 
onwrikbaar en aanhoudend om aan Paulus se waarskuwing 
gehoor te gee? Hoewel dit waar is dat baie Jode, maar nie almal 
nie, in Paulus se tyd Jesus verwerp het, is die gesamentlike 
verharding van die Joodse hart in der waarheid, soos ons 
reeds gesien het, net gedeeltelik en tydelik. Wright plooi Paulus 
se teregwysing van sommige Jode van sy tyd om te beteken 
dat die hele “etniese Israel” tot die laaste dag verwerp is, dat 
hul ware identiteit “weggeruk” is. Hoewel aanstootlik en on-
bybels swig baie deur middel van ’n klein verdraaiing hier en 
’n bietjie bedrieëry daar vir Satan se afskuwelike leuens wat 
bekend staan as vervangingsteologie.

GOD SE GELIEFDE VYANDE EN 
HUL ONHERROEPLIKE ROEPING

Vir eers is dit duidelik dat niemand gered kan word behalwe 
deur geloof in Jesus nie. Daarnaas maak die Here geen onder-
skeid tussen Jood of nie-Jood wanneer Hy verlossing aanbied 
nie. Dit is ’n ope aanbod, en dit is vryelik beskikbaar aan almal: 
“Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam 
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word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek 
nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal 
wat Hom aanroep. Want: Elkeen wat die Naam van die Here 
aanroep, sal gered word” (Rom 10:11-13). Maar Paulus sê ook, 
hoewel die meeste Jode vandag “vyande” van die evangelie 
is, is hulle “bemind” as gevolg van God se getrouheid aan sy 
verbondsbeloftes. As ’n gesamentlike groep mense het Israel 
steeds ’n spesiale, unieke en onherroeplike roeping: “Wat die 
evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar 
wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders. 
Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik” 
(Rom 11:28-29).

Paulus kon dit nie duideliker gestel het nie. Hy sê uitdruk-
lik Israel se roeping is onberoulik, of onherroeplik. Moenie ’n 
fout maak nie, onbeskaamd en lynreg in stryd met Paulus se 
woorde, voer vervangingsteoloë aan dat God wel sy roeping 
en uitverkiesing van etniese Israel as ’n gesamentlike groep 
opgehef het. In der waarheid sou dit heeltemal geregverdig 
wees om na vervanging en vervangingsteologie te verwys as 
“herroepingsteologie”, want dit is presies wat dit is.

Herstelliste bevestig Paulus se uitdruklike woorde deur die 
toekomstige herstel van Israel te erken. Ons ontken dat Israel 
se roeping herroep of teruggetrek is. Paulus herhaal verskeie 
kere in Romeine 11 dat God Israel nie as ’n groep verstoot 
het nie: “Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! 
… God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot 
nie… . Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? 
Nee, stellig nie!” (Rom 11:1, 2, 11).

Toe Paulus twee keer geskryf het “Nee, stellig nie!” (Grieks: 
me ginomai), het hy eintlik die sterks moontlike konstruksie in 
die Griekse taal gebruik om sy afkeuring uit te spreek oor die 
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absolute belaglikheid van die bewering van vervangingsteoloë 
dat al die Jode, as ’n nasie, deur God verwerp is. Vir Paulus 
was die blote gedagte dat die God van Israel, Israel vir ewig en 
altyd verwerp het, absoluut onsinnig.

ABRAHAM SE SAAD

Vervangingsteoloë maak herhaaldelik beswaar dat die belof tes 
nie eens aan Israel gemaak is nie, maar uitsluitend aan Jesus. 
Om dit te steun haal hulle byna altyd Galasiërs 3:16 aan: “Nou 
is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: 
En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan 
jou saad, dit is Christus.” 

Voordat ons aandag gee aan wat Paulus regtig hier sê, is 
dit belangrik om eers te verduidelik wat hy nie sê nie. Paulus 
sê geensins dat ons in die Ou Testament waar God meermale 
beloftes aan Abraham se “afstammelinge” gemaak het, dit 
moet lees as enkelvoudige “afstammeling” of “saad” nie, asof 
dit net na Jesus verwys. Ek het ’n man ontmoet wat aanvoer 
dat, volgens Paulus se woorde hier, ’n mens eenvoudig kan 
teruggaan na die vele plekke in die Ou Testament waar God 
beloftes aan die aartsvaders gemaak het, en waar jy die woord 
“saad” of “afstammeling” teëkom, eenvoudig Jesus se naam 
daar kan invoeg. Dink net hoe absurd sou dit wees as ons dit 
regtig sou doen.

Toe die Abrahamitiese verbond gesluit is, het God oor ’n 
toekomstige tyd geprofeteer wanneer Abraham se “nageslag” 
deur Isak en Jakob slawe in Egipte sou word: “Weet verseker 
dat jou nageslag [saad] vreemdelinge sal wees in ’n land wat 
aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en 
verdruk word vierhonderd jaar lank. Maar Ek sal ook die nasie 
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oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal 
hulle uittrek met baie goed” (Gen 15:13-14; my kursivering). 
Wat sal gebeur as ons eenvoudig die naam “Jesus” in die plek 
van “saad” of “nageslag” invoeg? Dit sou verspot wees. Dit was 
nie Jesus wat ’n slaaf in Egipte was nie, maar die antieke seuns 
van Israel. Of toe die Here vir Abraham gesê het: “Kyk nou op 
na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel… . So sal jou 
nageslag [saad] wees” (Gen 15:5), het hy net van Jesus gepraat, 
of van al Abraham se afstammelinge? Die antwoord is voor 
die hand liggend. Baie ander voorbeelde kan aangehaal word.

Paulus het geensins gesê die Here het nooit ’n belofte aan 
die talle afstammelinge van Abraham, Isak en Jakob – oftewel 
nasionale, gesamentlike Israel – gemaak nie. Dit is duidelik dat 
Hy dit juis dikwels gedoen het. Ons het verskeie voorbeelde 
aangehaal. Die apostel Paulus, as ’n Jood wat deeglik vertroud 
was met die Ou Testament, was deeglik hiervan bewus.

Maar wat het Paulus dan gesê?
Eerstens dui Paulus aan watter afstammelinge of nageslag 

van Abraham ontvangers van die belofte is en watter nie. 
Geleerdes stem saam dat Paulus die Hebreeuse woord zera 
(“nageslag” of “saad”) vertolk as ’n kollektiewe enkelvoud. Wat 
dit beteken is dat, hoewel Abraham agt seuns gehad het (vgl. 
Gen 25), God sy belofte slegs aan die nageslag van een van sy 
seuns, Isak, gemaak het (vgl. Gen 17:15-21; 21:9-13), en daarna 
aan die nageslag van Isak se seun Jakob, dus Israel. Wanneer 
Paulus sê die beloftes is gemaak aan Abraham se “saad” en 
nie “sade” nie, het hy Abraham se ander nakomelinge of na-
geslag, soos sy seun Ismael of sy kleinseun Esau, uitgesluit en 
sodoende sy lesers herinner aan wie die beloftes gemaak is, 
naamlik “die huis van Israel”.

Tweedens brei Paulus op hierdie beperkte beloftes uit deur 
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te beklemtoon dat die beloftes aan Israel uiteindelik ontvang 
sal word deur hulle wat glo in Jesus (’n afstammeling van 
Abraham, Isak en Jakob), wat as die Joodse Koning sal regeer 
oor die Joodse volk wanneer hulle uiteindelik die land beërwe 
wat God herhaaldelik aan hulle belowe het. Dit is dus deur 
Jesus, die uiteindelike “saad”, wat Abraham se nageslag die 
landbeloftes sal beërwe.

Ten slotte het Paulus die stelling gemaak dat enigeen 
die seëninge van die Joodse koninkryk kan geniet as hulle 
Abraham se geloof kan openbaar deur te glo in Jesus, die 
beloofde Saad. 

DIE VERVANGINGSVERHAAL TEENOOR 
DIE HERSTELLINGSVERHAAL

Wanneer ons die skrille verskille tussen die vervangings-
verhaal en die herstellingsverhaal ontleed, moet ons ons afvra 
watter verhaal getuig die beste van God se karakter. Watter 
een dra die getrouheid, deursettingsvermoë en genade van 
God die beste oor?

As daar een ding is wat die boek Handelinge duidelik maak, 
is dit dat die nuwe verbond die deure van die koninkryk wyd 
oopgegooi het en dat God die toekomstige erfenis vryelik en 
wyd aan alle mense beskikbaar stel. Die vervangingsteoloë en 
die herstelliste stem hieroor saam. Herstelliste bevestig egter 
dat, hoewel die Here inderdaad sy beloftes en seëninge oop stel 
vir alle mense, doen Hy dit sonder om die hele Joodse volk 
gesamentlik te verwerp. Na alles is die beloftes oorspron klik 
tog aan hulle gemaak.

Herstellisme bevestig dat die nuwe verbond ’n uitbrei-
ding en opbloei is van die Here se oorspronklike planne 
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wat nie-Jode insluit. Die beloftes is veel groter as wat ons 
ooit kon dink! En tog verteenwoordig die nuwe verbond 
op geen manier ’n opheffing of verandering in die Here 
se oorspronklike plan vir gesamentlike Israel nie. Hoewel 
vervanging die veralgemening van die seëninge erken, beskou 
dit die nuwe verbond ongelukkig ook as ’n algehele opheffing 
van die beloftes van die Abrahamitiese verbond met Israel. 
Ons moet ons eerlik afvra watter siening beeld God, wat 
Homself meer as twee honderd keer in die Skrif beskryf as die 
God van Israel en as ’n God wat getrou en betroubaar is, die 
beste uit. Soos ek reeds gesê het, deur te beweer dat God Israel 
as ’n nasie verwerp het, beskou vervangingsteoloë God as ’n 
ontroue, wispelturige verbreker van beloftes wat voortdurend 
van gedagte verander. As jy dalk enige vorm van vervanging 
onderskryf, doen ek ’n beroep op jou om opreg te oorweeg 
presies wat van God se karakter gesê word as jy die siening 
voorstaan dat Hy nie regtig bedoel het wat Hy gesê het nie en 
dat sy woorde eintlik grondig hervertolk of figuurlik gelees 
moet word om te verstaan. Probeer jou verbeel hoe sulke eise 
jou sal laat voel as jy ’n Jood is. Ek vra jou dringend om te 
oorweeg hoe eenvoudig en onomwonde die standpunt van 
herstellisme is, met ’n boodskap oor ’n getroue God wat sê 
wat Hy bedoel en wat ten volle vertrou kan word om alles na 
te kom wat Hy belowe het. 

Nie net moet vervangingsteoloë die woorde van die Ou 
Testament hervertolk nie, hulle moet ook Paulus se woorde 
oor die redding van die hele Israel verskraal of selfs weerspreek 
om niks meer te wees nie as net die historiese sypeling van 
Joodse gelowiges na die Kerk. Dít is wat die “hele Israel” vir 
hulle beteken. Wat ’n flou en hol weerspieëling is dit nie van 
die heerlikheid wat Jesaja beskryf nie! Hoe droewig sou die 
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vervangingsinterpretasie nie gewees het vir diegene wie se 
verwagtings en uitsig op verlossing gevorm is deur die profete 
se kragtige woorde oor ’n glorieryke herstel van die Joodse 
koninkryk nie. Die teenstelling tussen die manjifieke gesig 
van herstelling en die droewige tevredenheid met die status 
quo van vervanging is nêrens opvallender as in hul onderskeie 
vertolkings van hierdie hoofstuk nie. Nadat Storms ’n hele 
hoofstuk daaraan gewy het om aan te voer dat die huidige 
oorblyfsel van Jode waarskynlik al is wat ons ooit sal sien 
inkom, is die beste waarmee hy in sy slotargumente vorendag 
kan kom, die volgende: 

Romeine 11 steun nie onomwonde die verwagting dat 
die menigte etniese Jode wat steeds tydens Christus se 
tweede koms leef, ylend in God se koninkryk ingebring 
sal word nie … Romeine 11, soos ek die hoofstuk ver-
staan, swyg eenvoudig oor of daar aan die einde van 
die geskiedenis so ’n massaterugkeer of nie van Jode tot 
geloof in Christus sal wees. ’n Mens behoort inderdaad 
te bid dat dit gebeur (net soos wat ’n mens behoort 
te bid vir die bekering van alle groepe mense oral 
ter wêreld). Maar ek glo nie dat Romeine 11 ons die 
Bybelse versekering gee om te kan verklaar dat dit gewis 
sal gebeur nie.4 

Wat ’n enorme teleurstelling! Wat ’n kolossale antiklimaks is 
dit nie! Nêrens in Paulus se woorde bespeur ’n mens Storms 
se pessimisme of gelatenheid nie. Inteendeel, nadat Paulus 
aangekondig het dat die “hele Israel gered sal word”, begin 
hy jubelend juig: “O, diepte van die rykdom en wysheid 
en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en 
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onnaspeurlik sy weë! Want wie het die gedagte van die Here 
geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan 
Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit Hom 
en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid 
tot in ewigheid. Amen” (Rom 11:33-36).

Elke gelowige behoort saam met Paulus uit te roep: “Amen 
en amen!”

GEVOLGTREKKING

God roep vandag alle mense tot bekering deur Jesus Christus, 
hetsy Jood of nie-Jood. Selfs wonderliker is dat in die dae wat 
voorlê, wanneer Jesus terugkom, Hy sy beloftes aan die Joodse 
volk sal nakom, en hulle sal “almal” gered word, presies soos Hy 
het gesê dit sou gebeur. Die Here sal diegene versamel wat deur 
die geskiedenis op soveel maniere sy “onmoontlike missie” 
was, sy “geliefde vyande”, en deur hulle sal Hy sy trou voor al 
die nasies vertoon. Paulus sê wanneer die Jode die Christelike 
geloof aanneem, sal dit lei tot ’n wêreldwye, duisendjarige 
herlewing: “En as hulle val die rykdom van die wêreld is en 
hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal 
hulle volheid dit nie wees nie! … Want as hulle verwerping die 
versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders 
wees as lewe uit die dode?” (Rom 11:12, 15).

Dit sal die patroon wees: Eers sal ons die volle getal huidige 
heidene sien inkom, gevolg deur die weerkoms van Jesus, dan 
die redding van die hele Israel, waarna die verlossing van die 
hele wêreld sal volg. Aanskou die prag, die heerlikheid en die 
wysheid van God se planne! Hoewel dit tans mag lyk soos 
’n ietwat uitgerekte en selfs verwarrende dans wat die Here 
bepaal het, sal nie net Israel, sy eersgeborene, sy uitverkore 
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volk, Hom uiteindelik dien nie, maar ook ’n ontelbare getal 
nie-Jode (heidene) wat hulle by die Joodse volk sal aansluit 
om die Here saam te dien. O, hoe sien ek nie uit na daardie 
dag nie!
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HOOFSTUK 6

Hoe nie-Joodse 
gelowiges teenoor 
ongelowige Jode 

behoort op te tree

Voordat ons verder gaan, is dit belangrik dat ons goed nadink 
oor die belangrike kwessie van hoe nie-Joodse Christene van-
dag behoort op te tree teenoor Jode wat nie in Jesus glo nie. 
Paulus het baie moeite gedoen om gelowiges wat nie Jode 
was nie, te vermaan en te waarsku oor hoe hulle teenoor die 
Joodse volk behoort op te tree, of die Jode nou gelowig was 
of nie. Sy raad was dat nie-Jode nederig en ingelig moet wees 
en dat hulle eer moet bewys waar eer toekom.

In die boek Efesiërs waarsku Paulus nie-Joodse gelowiges 
om te onthou en te erken waarvandaan hulle kom. Voordat 
Christene waarlik kan waardeer wat hulle aan Christus het, 
moet hulle eers begryp waarvandaan hulle kom en watter 
opofferings gemaak is om die weg te open vir hul toegang tot 
die koninkryk. 

Paulus vat dit voortreflik saam in sy brief aan die Efesiërs, 
waarin hy skryf dat die Christelike nasies voorheen “sonder 
Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en 
vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, 
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sonder hoop en sonder God in die wêreld” (Ef 2:12). Ek dink 
min Christene besef vandag dat ’n nie-Jood voor die koms 
van Christus “geen hoop” op verlossing gehad het en “sonder 
God” was as hy hom nie tot die God van Israel verbind het nie. 
Teen hierdie agtergrond kan ons die vrye gawe van verlossing 
en die ewige lewe wat ons nou besit, ten volle waardeer.

In Romeine 11 waarsku Paulus nie-Jode om eer aan die 
Joodse volk te betoon, hoewel die meeste Jode toe “vyande” 
van die evangelie in God se soewereine raadsplan was (en 
steeds vandag is) en spesifiek deur God verhard is sodat 
die heidene (nie-Jode) kon inkom. Nie-Jode behoort dus 
eer te gee waar eer toekom en nie neerkyk op die Jode wat 
“afgebreek” is nie. Deur dit nie te doen nie is om “arrogant” 
en “verwaand” te wees, en “ondankbaar” vir die onverdiende 
genade wat hulle ontvang het. Derhalwe loop hulle gevaar om 
van Christus “afgesny te word”. Eerbetoning waar eer toekom, 
is vir die Here ’n ernstige saak.

Tydens ’n besoek aan Israel het ek ’n Pinksterfees (Hebreeus: 
Shavuot) net buite Jerusalem bygewoon. Dié nasio nale byeen-
koms word jaarliks gehou en Messiaanse gelo wiges van oor 
die hele land kom byeen om te aanbid en saam fees te vier. Te 
midde van die feestelikhede het ek die geleent heid gehad om 
met Avner Boskey te gesels. Avner is ’n hoogs gerespekteerde 
Messiaanse Joodse leier in Israel wat nie net oor diepgaande 
teologiese helderheid, insig en verstand beskik nie, maar ook 
oor ’n sin vir humor. Aan hierdie voor malige onderwyser van 
my gee ek meer erkenning as aan enigiemand anders omdat 
hy heel eerste my oë oopgemaak het vir die Israel-gesentreerde 
klem van die Skrif. In die loop van ons gesprek het ons gesels 
oor hoe nie-Joodse gelowiges teenoor die Joodse volk moet 
optree. Avner se kommentaar het die eenvoud van die saak 



H o o f s t u k  6

95

goed vasgevang: “Die kwessie van God se keuse van die Joodse 
volk, en hoe heidene teenoor die Joodse volk behoort op te 
tree, is ’n kwessie van wat ek ‘hof-etiket’ noem,” het hy gesê. 
“Dit is hoe ons veronderstel is om in die hof van ’n koning op 
te tree. Dus, wanneer ons eer betoon aan die dinge waaraan 
God eer betoon, dan is ons in ooreenstemming met Hom; dan 
stem ons ooreen oor koninkrykswerklikhede.”

Is dit nie iets waarna ons behoort te streef nie? Behoort dit 
nie elkeen se doelwit te wees om in ooreenstemming met die 
Here te wees oor alles wat Hom behaag nie? Moet ons nie dit 
wat die Here vereer, ook vereer nie?

Om die huidige situasie omtrent Israel en die Kerk in 
perspektief te stel wil ek graag ’n gelykenis gebruik. Ek het 
probeer om dit na die voorbeeld van Jesus se vele gelykenisse 
in die Nuwe Testament te doen. Ek hoop dit sal sommige 
lesers help om beter te verstaan wat ek glo Paulus aan ons wou 
oordra en wat soveel Christene vandag steeds nie raaksien nie. 

DIE VERHAAL VAN TWEE SEUNS

Eens op ’n tyd was daar ’n vader wat ’n seun gehad het. 
Die vader het sy enigste seun van kleins af in die weë van 
die Here grootgemaak. Toe sy seun nog ’n baba was, het 
hy vir hom gebid en hom met geestelike liedere uit die 
Skrif aan die slaap gesing. Soos die seun groter geword 
het, het die vader vir hom Bybelverhale gelees en hom 
uit die Skrif geleer. Hy het hom tussen reg en verkeerd 
leer onderskei. Die seun het ’n bedrewe student van 
God se Woord geword, selfs op ’n jong ouderdom. 

Toe sy seun sestien word, het die vader gehoor van 
’n ander jong seun wat dringend ’n huis en ’n gesin 
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nodig gehad het. Hoewel hy geweet het dat hierdie seun 
’n moeilike lewe gely en steeds met baie probleme te 
kampe gehad het, het die vader daaroor gebid en besluit 
om die seun aan te neem. Eers nadat die seun ’n geruime 
tyd by die gesin gewoon het, het die vader agtergekom 
wat alles in sy nuwe seun se verlede gebeur het. Hy 
het vasgestel dat sy aangenome seun op die ouderdom 
van elf reeds met dwelms deurmekaar geraak het. Op 
dertien was hy daagliks dwelmbeneweld. Op vyftien het 
hy byna elke soort dwelm gebruik én verkoop. Boonop 
het hy hom skuldig gemaak aan vandalisme, geweld 
en baie meer. Selfs voordat hy op agttien by hulle kom 
woon het, is hy al verskeie kere in hegtenis geneem.

Maar toe gebeur die onverwagte. Nadat hy die Woord 
van God vir die eerste keer gehoor het, het die seun 
hom van sy sondes en sy vorige lewe bekeer, en omdat 
hy in Jesus Christus geglo het sy lewe ten volle aan die 
Here toegewy. Die verandering was wonderbaarlik, en 
dit het die vader se hart onuitspreeklik verbly. Tog was 
dit nie die enigste onverwagte ding wat gebeur het nie.

Terselfdertyd dat die aangenome seun tot geloof 
gekom het, het sy eie seun, wat hy in die weë van die 
Here grootgemaak het, skielik die huis verlaat. Hy het 
begin drink en dwelms gebruik. Dit was asof hy sy aan-
genome broer se vorige lewe oorgeneem het. Kort voor 
lank het sy verdorwenheid selfs sy aangenome broer 
s’n oortref. Hy het roekeloos gesondig en in prostitusie 
verval. Sy vader was verpletter toe hy dit agterkom. Toe 
die aangenome seun van sy broer se sedeloosheid hoor, 
het hy hom gekonfronteer, hom goed uitgeskel en hom 
oor sy skandelike gedrag aangespreek. Maar toe dié 
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weier om te luister en berou te toon, het die aangenome 
seun hom in ’n vlaag van woede doodgeslaan.

Die vader was gebroke van verdriet. Eers was daar 
die onuitspreeklike pyn om sy seun, in wie se lewe hy 
hart en siel gestort het, te sien wend tot ’n wêreldse 
leefwyse waar hy hom ten volle oorgegee het aan alge-
hele verdorwenheid, wat uiteindelik tot sy dood gelei 
het. Eweneens was hy verslae oor sy aangenome seun. 
Want hoewel hy gejuig het toe dié seun hom van sy 
sondes bekeer het, was hy diep bedroef dat juis dié 
seun, nadat hy soveel vergifnis en genade ontvang het, 
so arrogant en eiegeregtig geword het dat hy selfs sy 
eie broer vermoor het. Die vader het die aangenome 
seun in hegtenis laat neem, en lewenslange tronkstraf 
is aan hom opgelê. Die seun was vir die res van sy lewe 
in gevangenskap, verteer deur bittere spyt oor wat hy 
gedoen het.

Hierdie gelykenis is bloot my poging om ’n verhaal te skep 
wat die verwantskap tussen God die Vader, Israel en die nie-
Joodse meerderheid in die Kerk die afgelope twee duisend 
jaar weerspieël.

Die Bybel verwys na Israel as die Here se eersgeborene 
(vgl. Eks 4:22; Jer 31:9). Hulle is die volk wat die Here opgerig 
het en aan wie Hy die verbondsbeloftes, sy wet, die tempel 
en hul eie land gegee het. Hulle het die wonderwerke, die 
geskiedenis, die onderrig, selfs die Messias gehad! As jy die 
agtergrond en geskiedenis van die Here se handelinge met 
Israel verstaan, sal jy besef hoe skokkend, skandalig en pynlik 
dit is dat die meerderheid van die Joodse volk Jesus verwerp en 
sodoende verkies het om nie hul eie Koning te volg nie. Avner 
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Boskey druk dit só uit: “As koningin Elizabeth deur haar eie 
land verwerp word, dit sal tragies wees. Selfs al sou Amerika 
haar aanvaar, sal dit vir haar steeds groot pyn veroorsaak. 
Dieselfde is waar van Yeshua – van Jesus. Jesus is die Messias 
van die Joodse volk. Die term Messias is ’n Hebreeuse term, 
Mashiach. Slegs wanneer jy dit in Grieks vertaal, kry jy die 
woord Christos, of Christus. Maar dit is eintlik ’n titel; dit 
beteken ’n afstammeling van die huis van Dawid. En Dawid 
is ons koninklike vorstehuis.”

Dit is die rede waarom Paulus so diep bedroef was hieroor 
dat hy verkies het dat eerder hy in plaas van Israel afgesny 
word: “Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, 
my stamgenote na die vlees, ’n vervloeking te wees, wég van 
Christus af. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot 
kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die 
wetgewing en die erediens en die beloftes; aan wie die vaders 
behoort en uit wie die Christus is na die vlees – Hy wat oor 
alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid! Amen” (Rom 9:3-5).

’n Mens kan verstaan waarom Paulus elke nie-Jood bestraf 
wat op die ongelowige Israel neersien, selfs waarsku dat as 
hulle ’n ondankbare en arrogante hart koester, hulle gevaar 
loop om van God afgesny te word:

En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 
’n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel 
gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyf-
boom, moet dan nie teen die takke roem nie; en as jy 
roem – dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die 
wortel vir jou. Jy sal dan sê: Die takke is afgebreek, 
sodat ek ingeënt kon word. Goed! Deur ongeloof is 
hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie 
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hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die 
natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien 
jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid 
en die gestrengheid van God: gestrengheid oor die wat 
geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die 
goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word 
(Rom 11:17-22).

Maar pleks van ag slaan op Paulus se waarskuwings het die 
meerderheid van die Christelike Kerk deur die geskiedenis 
die standpunt van vervanging ingeneem en neergesien op 
die Joodse volk. Menigmaal het hulle hul selfs tot geweld en 
moord gewend. Die lang geskiedenis van die Christelike anti-
Semitisme is ’n skandvlek op die Christendom wat nie uit ge wis 
kan word nie. Hoewel vandag se Christene nie die verlede kan 
verander nie, kan ons ag slaan op Paulus se waarskuwings en 
wegdraai van alle vorme van vervanging en die Jode behandel 
soos wat die Here van ons verwag: deur genade, liefde en 
eer te betoon. Dit behoort natuurlik te gebeur as ons erken 
waarvandaan ons kom.

Ek is in baie opsigte die aangenome seun in die gelykenis. 
As gevolg van egskeiding en min toesig het ek op elfjarige 
ouderdom reeds dwelms gebruik. My tienerjare was ’n af-
draande pad na vernietiging. Op negentien is ek reeds sewe 
keer in hegtenis geneem. Ek kan nie tel hoeveel keer ek ver-
skeie dwelms, alkohol en selfs snuifmiddels tegelyk ingeneem 
het nie, of hoeveel keer ek so dronk was dat ek nie kon onthou 
dat ek die vorige aand huis toe gery het of in ’n bakleiery 
betrokke was nie. Ek gaan nie oor die besonderhede uitwei nie. 
Ek weet baie mense wat hier lees, het hul eie donker verhale 
uit die verlede, en sommige s’n is veel erger as myne. Wanneer 
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ek terugkyk op my lewe, selfs op die langer as twintig jaar 
nadat ek ’n gelowige geword het, besef ek dat ek eintlik op ’n 
baie jong ouderdom moes gesterf het. As ek die vrugte van 
my vroeë keuses moes pluk, sou ek nou óf in die tronk óf in 
die hel gewees het. Maar in plaas daarvan dat ek ’n vroeë dood 
gesterf het, het ek die Here op die ouderdom van negentien 
ontmoet. Ek was nie op soek na Hom nie. Hy het gekies om 
Hom aan my te openbaar. Ek is die verpersoonliking van die 
gedeelte in Jesaja (wat Paulus in Rom 10:20 aanhaal) waarin 
die Here sê: “Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek 
het nie” (Jes 65:1). Op die oomblik toe ek tronk toe gestuur 
moes word, of graf toe, of na die hel, het die Here my asof uit 
die bloute uitgenooi om sy volgeling te word, en my die ewige 
lewe aangebied. Ek het die aanbod aanvaar. Sedertdien het Hy 
voortdurend groot genade aan my bewys.

Hoe hou dit alles verband met die Joodse volk? Dis een-
voudig. Kyk ek na die meeste Jode van vandag wat Hom nie 
ken nie, kan ek nie help om dankbaar en diep in die skuld by 
hulle te voel nie, want sonder hul geskiedenis, hul God, hul 
Messias, en selfs hul verharding en ongelooflike opofferings 
en onpeilbare verlies, sou ek self nooit die seëninge bekom 
het wat ek tans geniet nie. Daarom smag ek daarna dat hulle 
hul God sal ken soos ek Hom leer ken het. Sonder twyfel pyn 
die Here se hart meer as wat ons kan weet omdat hulle Hom 
nie almal dien nie. Daarom bid ek om slegs ’n druppel van 
die pyn in die Here se hart sodat ek op my knieë gedwing 
sal word om vir hul beskerming en verlossing te bid. Ek vra 
dat die Here my sal besiel om op te tree en my mond sal vul 
met die woorde wat nodig is om dalk ’n paar wakker te maak 
voordat hulle almal daardie dag na Hom toe sal kom. Dít is 
nie ’n persoonlike openbaring net vir my nie. Ek glo dit is in 
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geringe mate hoe die Here wil hê dat alle nie-Joodse Christene 
teenoor die Joodse volk moet optree. Die Vader begeer dat ons 
almal nederig sal bly, dat ons behoorlik ingelig sal wees oor 
hierdie sake en dat ons die nodige respek en eer sal betoon 
waar dit betoon moet word. Ek dink dit is baie redelik en ek 
vertrou dat jy ook so dink.

ONDERSTEUN DIE MESSIAANSE JODE

Ek dink dit is die plig van nie-Joodse gelowiges om Mes si-
aanse Jode te ondersteun. As die apostel Paulus reg is dat nie-
Joodse gelowiges ongelowige Jode (die takke wat afgebreek is) 
moet eerbiedig, hoeveel te meer moet hulle nie die gelowige 
Jode (die natuurlike olyftakke) eerbiedig nie? Nie-Joodse 
gelowiges moet verstaan dat dit net ’n klein minderheid 
van Joodse gelowiges is wat deel is van die groot wêreldwye 
geheel van die liggaam van die Messias. Daar is nagenoeg twee 
miljard Christene in die wêreld, en slegs ’n miljoen van hulle 
is Messiaanse Joodse gelowiges.1 Van die ses miljoen Jode in 
Israel is slegs sowat twintig duisend Messiaanse Jode.2 Dit 
maak nie saak waar Messiaanse Jode hulle bevind nie, hulle 
is altyd in die minderheid. Joodse gelowiges word dikwels 
deur Jode vervolg en deur nie-Joodse Christene misverstaan. 
Baie Jode glo nie eens dat Messiaanse Jode “ware Jode” is nie. 
Baie Ortodokse Jode sê selfs die term “Messiaanse Jood” is 
’n oksimoron, omdat Jode net dié is wat Judaïsme beoefen.3 
Hulle het ongetwyfeld die begrip en ondersteuning van die 
groter nie-Joodse Christelike gemeenskap nodig.

Gelowige Jode het ’n unieke rol in die liggaam van die 
Messias wat niemand anders kan vervul nie. Joodse gelowiges 
is onder meer uniek bevoeg om nie-Joodse gelowiges te help 
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om die Joodse wortels van hul geloof beter te verstaan, ’n 
Bybels gefundeerde geloof te beoefen en die aard van die 
komende Messiaanse koninkryk te verstaan. Bowendien dien 
hulle as inheemse ambassadeurs van die Joodse gemeenskap 
en is hulle baie beter as die meeste nie-Jode in staat om die 
oproep te vervul om die evangelie na die Jode te bring. Ek is 
oortuig dat elke gemeente minstens een Messiaanse Joodse 
bediening of gemeente deur gebed, geld en bemoediging be-
hoort te ondersteun.

Aan die einde van Maleagi se profesie, in die laaste twee 
verse van die Ou Testament, het die Here die volgende belofte 
gemaak: “Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot 
en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart 
van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die 
kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land 
met die banvloek tref nie” (Mal 4:5-6). Hoewel daar verskeie 
voorstelle is oor wat hier voorspel word, glo ek die Here het 
ook bedoel dat ’n gesonde balans en verhouding tussen die 
“vaders”, die gelowige Jode wat deur die liggaam van die 
Messias gevind kan word, en die “kinders”, die groot getal 
nie-Joodse gelowiges oral ter wêreld, ten volle herstel sal word. 

Laat ons uitsien na die tyd van Elia wanneer dié volle 
herstel sal plaasvind, maar terselfdertyd, laat ons nie wag 
tot daardie dae om die eerbied wat al soveel jare in die Kerk 
ontbreek, aan die vaders (en moeders) te betoon nie.
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HOOFSTUK 7

Die komende 
koninkryk van God

Toe Jesus sy openbare bediening begin het, het Hy “deur die 
hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die 
evangelie van die koninkryk verkondig” (Matt 4:23; vgl. 9:35). 
Later, tydens sy laaste preek voor sy kruisiging en dood, het Hy 
geprofeteer “hierdie evangelie van die koninkryk sal verkon-
dig word in die hele wêreld tot ’n getuienis vir al die nasies; 
en dan sal die einde kom” (Matt 24:14). Die woord “evangelie” 
is die Griekse euaggelion en word dikwels eenvoudig vertaal 
as “goeie nuus” of “blye boodskap”. Wat presies is hierdie 
goeie nuus van die koninkryk wat Jesus verkondig het? Wat 
is die “evangelie van die koninkryk”? Ek dink dat baie mense 
in die Kerk vandag nie eintlik weet hoe om hierdie vraag te 
beantwoord nie. Vir te veel Christene is die evangelie bloot 
dat Jesus Christus vir jou sondes gesterf het, sodat wanneer jy 
sterf, jy hemel toe kan gaan. Maar dit is nie wat die Bybel ons 
leer nie. Dit is sekerlik waar dat wanneer gelowiges vandag 
sterf, hul gees na Jesus toe gaan (vgl. 2 Kor 5:8; Op 20:4), 
maar die ware “hoop” van alle Christene is nie om vir ewig 
liggaamloos in die hemel te bestaan nie. Elke gelowige hoop 
om die opstanding van die liggaam te ervaar en om deel 
te wees van die fisiese en aardse koninkryk wat nog kom, 
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waarvan deurgaans in die Bybel gepraat word. In hierdie 
hoofstuk wend ons ons tot die Skrif om te bepaal presies wat 
die Bybel oor die komende aardse, fisiese koninkryk sê. Kom 
ons stel vas wat Jesus bedoel het toe Hy die evangelie van die 
koninkryk aan die mense verkondig het.

DIE KONINKRYK VAN GEREGTIGHEID

Geregtigheid is een van die belangrikste kwessies wat voort-
durend in God se hart brand. Daar is meer as genoeg skreiende 
onreg op die aarde, maar kom ons kyk na enkele skok kende 
voorbeelde. Volgens die Wêreldgesondheidsraad word elke 
dag sowat honderd vyf en twintig duisend onskuldige, weer-
lose lammetjies geslag voordat hulle skaars kon asemhaal.1 
Dit is gelykstaande aan veertig tot vyftig miljoen aborsies 
per jaar. Vandag is byna dertig miljoen meestal baie jong 
vroue en kinders vasgevang in die seksslawehandel. Hierdie 
jong meisies word elke dag aan die mees ondenkbare mis-
handeling onderwerp: seksueel, fisiek en sielkundig. As pa 
van vier dogters kan ek my nie die woede voorstel wat in 
God se Vaderhart brand oor hierdie meedoënlose boosheid 
nie. Die Here hoor elke snik, elke weeklaag en elke uitroep. 
Die Skrif getuig dat die Here deernis het met die slaaf, die 
geskende, die gebrokene, dié wat ly, die geteisterde, die ver-
drukte, die depressiewe, die uitgeworpene, die verwor pene, 
die vergete, die sieke, die arme en dié wat swak is. Die Here 
praat herhaaldelik hieroor, en Hy sal ’n einde hieraan bring 
en dit genees wanneer Hy terugkeer. Kom ons kyk na ’n paar 
verse oor die reg wat sal geskied wanneer die Here terugkeer 
– op die dag van die Here:
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 ¡ Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene 
in wie my siel ’n welbehae het. Ek het my Gees op Hom 
gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring (Jes 42:1).

 ¡ … maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen 
en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; 
maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond 
en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak 
(Jes 11:4).

 ¡ In dié dag, spreek die HERE, wil Ek versamel die wat 
kreupel is, en bymekaarmaak wat verdryf was, en die wat 
Ek kwaad aangedoen het (Miga 4:6).

 ¡ En die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak in die 
HERE, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die 
Heilige van Israel (Jes 29:19).

 ¡ Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die 
dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos ’n 
takbok, en die tong van die stomme sal jubel; want in 
die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis 
(Jes 35:5-6).

 ¡ Kyk, in dié tyd sal Ek met al jou verdrukkers handel; 
en die wat kreupel is, sal Ek red; en die wat verjaag is, 
versamel; en Ek sal hulle maak tot ’n lof en tot ’n roem 
wie se skande oor die hele aarde was (Sef 3:19).

 ¡ Hy sal hom ontferm oor die arme en behoeftige, en die 
siele van die behoeftiges sal hy red (Ps 72:13).

 ¡ Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal 
Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die 
siekes sal Ek versterk (Eseg 34:16).

Nodeloos om te sê, is hierdie lys baie lank. Die dag van die 
HERE is die dag van Geregtigheid. Ek dink aan die groot 
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aantal jong Christene wat vandag passievol oor geregtigheid 
is, maar wat nie belang stel in die eindtye nie. En tog val 
die klem van die eindtye op die dag van die HERE, en die 
wesenlik heid van daardie dag is die kwessie van geregtigheid! 
Nie net sal daardie dag oor geregtigheid gaan nie, maar ge-
regtigheid sal in wese die koninkryk wees wat die Here sal 
vestig wanneer Hy terugkeer. Daar sal nie meer ’n gehuil, nie 
meer roubetoon, nie meer onderdrukking, nie meer slawerny 
of mensehandel, nie meer aborsie, nie meer uitbuiting en nie 
meer oorlog wees nie. Dit is die goeie nuus waarvan Jesus ge-
praat het toe Hy die “evangelie van die koninkryk” in Galilea 
gaan verkondig het. 

’N NUWE WÊRELDREGERING

Nie net sal Jesus diegene ophef op wie getrap is nie, Hy sal 
ook diegene wat ander onregverdig onderdruk, wat hulleself 
verhef en wat ander misbruik het op hul pad na bo, tot ’n 
val bring. Wanneer Jesus terugkeer, sal Hy, volgens die Skrif, 
dié wat trots is, verneder en diegene wat hulleself verhef, 
neerbuig: “Die hoë oë van die mense sal verneder word, en 
die hoogheid van die manne neergebuig word; en die Here 
alleen sal in dié dag verhewe wees. Want ’n dag is daar vir die 
HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al 
wat verhewe is, sodat dit verneder kan word” (Jes 2:11-12).

Die hoofdoel van elke leier, veral in die regering of die 
Kerk, is om te dien. Tog is dit vandag nie onredelik nie om 
te sê baie, indien nie die meeste, politici en kerkleiers soek 
posisies van gesag en wil nie eintlik ander dien nie, maar wil 
eerder groter rykdom, mag en beheer vir hulleself verseker. 
Nie almal leef so nie, maar die meeste wel, waar jy ook al kyk. 
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Daar is ook uiterste gevalle. Ek dink aan die fabelagtige ryk-
dom en opgesmukte oordadigheid van die leiers van die ko-
ninkryk van Saoedi-Arabië. Ek dink aan die ewe oordrewe en 
afstootlike verheffing van Kim Jung-un, die huidige diktator 
van Noord-Korea, wat soos ’n god behandel wil word terwyl 
sy mense in uiters haglike omstandighede moet lewe. Selfs in 
die VSA waarborg die posisie van die president algehele en 
lewenslange rykdom. Die misbruik van mag vir eie selfsugtige 
gewin ten koste van die mense is ’n probleem wat wêreldwyd 
op feitlik elke terrein van die samelewing voorkom. Hoe sal 
Jesus hierop reageer wanneer Hy terugkom? Psalm 110 is be-
kend weens die diepsinnige Messiaanse profesie wat dit bevat: 
“Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, 
totdat Ek u vyande maak ’n voetbank vir u voete” (Ps 110:1). 
Maar die finale gedeelte van die profesie word selde vanaf 
kansels bespreek. Dit sê wanneer die Messias terugkeer, sal 
Hy die onregverdige regeerders en politici oor die hele wêreld 
doodmaak: “Die Here aan u regterhand verbrysel konings op 
die dag van sy toorn. Hy sal ’n strafgerig hou onder die nasies; 
Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ’n hoof oor ’n 
groot land” (Ps 110:5-6).

Dis korrek! Wanneer Jesus terugkeer, sal Hy ’n leërskare 
van onregverdige, selfdienende politici, diktators en leiers oor 
die hele wêreld doodmaak. Hy sal nie net die aarde reinig 
van onderdrukkende en selfdienende leiers nie, maar hulle 
vervang met diegene wat getrou en nederig in die klein 
dingetjies van die lewe gebly het. Hy sal verklaar: “Mooi so, 
goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, 
moet jy gesag hê oor tien stede” (Luk 19:17). Dit is nog ’n 
gedeelte van Jesus se boodskap toe Hy die “evangelie van die 
koninkryk” in Galilea verkondig het.
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DIE GROOT OMMEKEER

Omdat die koms van die koninkryk van God die verheffing 
van die nederige en die vernedering van die verhewe behels, 
verwys ek na die dag van die Here as “die groot ommekeer”. 
Die wêreld van vandag is so onregverdig dat dit slegs deur ’n 
groot ommekeer regverdig gemaak kan word. Op die dag van 
die Here sal alle ongeregtigheid reg gemaak en die huidige 
stelsel in groot mate omgekeer word. Dit is waarom elke 
ware Christen dié vermaning van die apostel Paulus ter harte 
moet neem: 

Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in 
nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 
Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar 
elkeen ook na die ander s’n. Want hierdie gesindheid 
moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, 
wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag 
om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ont-
ledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en 
aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as 
’n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam 
te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis 
(Fil 2:3-8).

Diegene wat Paulus se raad in hierdie tyd volg, en in navolging 
van Christus verkies om te dien, sal verhef word. Maar hulle 
wat Paulus se raad verwerp en hulleself verhef, sal verneder en 
dalk selfs in die poel van vuur gewerp word. Die koninkryk wat 
gevestig sal word wanneer Jesus terugkom, sal op geregtig heid 
gebou word. Die boodskap wat Jesus verkondig het, was ’n 
ernstige waarskuwing aan die trotsaards, dié vol selfvertroue 
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en die verdrukkers. Maar vir die nederiges, dié wat gebroke 
is en die verdruktes wat hul hoop op God alleen gevestig het, 
was die boodskap net goeie nuus.

HERBOU VAN DIE AARDE

Die Bybel praat van groot natuurrampe gedurende die Groot 
Verdrukking, waaronder verskeie groot aardbewings wat 
stede inmekaar sal laat stort en geweldige topografiese ver-
an de ringe die wêreld oor sal veroorsaak: 

En daar het stemme gekom en donderslae en blik sem-
strale, en daar het ’n groot aardbewing gekom soos daar 
nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was 
nie – so ’n geweldige groot aardbewing. En die groot 
stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies 
het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring 
voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die 
grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug, 
en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent 
’n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en 
die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, 
omdat sy plaag ontsettend groot was (Op 16:18-21).

Hierna en ná Jesus se weerkoms sal die regverdiges die 
aardse stede begin herbou: “En hulle sal die ou puinhope 
bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die 
verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag 
tot geslag” (Jes 61:4). Miskien vra jy jou nou af: “Wat? Moet 
ons die aarde herbou? Dit klink na baie werk!” Maar word 
rustig en dink na oor wat hier oorgedra word. Hoeveel mense 
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wat hier lees, sal nie spring om deel te wees van Jesus se 
amptelike argitektuur- en ingenieurspan van die koninkryk, 
of sy amptelike wêreldwye tuinboukomitee nie? Op watter 
argitektoniese styl sal in hierdie tyd besluit word? Sal Jesus 
ons opdrag gee om eenvoudig tradisionele sementblokhuise 
in die Midde-Oosterse styl te bou, of sal Hy dit geniet om 
ryklik versierde Victoriaanse herehuise, of Gotiese kastele, 
of huise met organiese Art Nouveau-flair te laat bou? Of sal 
’n hele nuwe vorm van argitektuur gebruik word, een wat die 
mensdom nog nooit voorheen gesien het nie? Dit mag dalk 
onsinnig klink, maar ek glo dat ons verlore mag raak in sulke 
drome wanneer ons bespiegel oor die tyd wat kom. Want ons 
deelname aan die herbou van die aarde in vennootskap met 
die Koning van die konings, is so werklik soos ons alledaagse 
sleurbestaan nou. Hierdie drome is in groot mate die hoop 
van die evangelie. 

Maar hoe dikwels word in kerke aandag gegee aan hierdie 
wesenlike en fisiese werklikheid van die koninkryk wat kom 
wanneer die evangelie gepreek word? Volgens my ervaring, 
byna nooit. En tog is dit so dat wanneer ons hierdie dinge 
hoor, ons hart spring van blydskap. Om vry te wees om ons 
volle potensiaal te bereik soos ons Skepper ons gemaak het en 
om skitterende en vorstelike tuine en wonings en landskappe 
te skep, maak ons baie meer opgewonde as die gedagte dat ons 
vir ewig in ’n bewolkte, hemelse ryk gaan rondsweef waarmee 
ons ons nie werklik kan vereenselwig nie. Ons kan ons nie 
werklik in ’n liggaamlose toestand indink nie, want ons is 
geskape om onverganklike en verheerlikte liggame te hê en op 
’n verheerlikte en bevryde aarde te leef! Dit is waarom sulke 
wesenlike, fisiese en werklike beskrywings ons aangryp. Dit is 
waarvoor ons geskape is. Wanneer ons ons na Jesus wend om 
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ons van ons sondes te reinig en ons vasstaan in ons geloof, is 
dit presies wat ons sal beërwe. Toe Jesus die goeie nuus van 
die koninkryk aan die mense in Galilea meegedeel het, het 
Hy juis hieroor gepraat. 

DAAR SAL TUIN GEMAAK WORD

As jy mense wat jy ken sou vra of hulle hul normale dagtaak sou 
verkies of in die tuin sou wou gaan werk, sal baie verkies om 
eerder in hul tuine te “speel”. Tuinwerk is baie kalmerend. Om 
die vrug van jou handewerk in ’n tuin te pluk en saam met die 
natuur skoonheid voort te bring, verskaf groot tevredenheid. 

’n Paar jaar gelede het ek ’n paar houtpale, elk sowat ses 
meter lank, gebruik om ’n groot Indiaanse wigwam naby ons 
huis te bou. Ek het rankboontjies en kanferfoelie reg rondom 
die wigwam geplant. Die gedagte was dat ons aan die einde 
van die somer ’n toring van blomme sou hê wat ook as fort 
vir die kinders kon dien. Terwyl hulle binne was, sou hulle 
soveel boontjies kon eet as wat hulle wou. Ek het gedink dit 
was ’n uitstekende plan. Ongelukkig het niks daardie jaar 
goed gegroei nie, en daarom was my “glorieryke boontjie-
piramide” net ’n gedeeltelike sukses. So gaan dit maar. As ek 
weer probeer, is ek dalk meer suksesvol. Volgens die profeet 
Amos sal ons tuinmaakpogings in die eeu wat kom, uiters 
suksesvol wees: 

Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die 
maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; 
en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels 
daarvan oorvloei sal wees. En Ek sal die lot van my volk 
Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou 
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en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn 
daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. 
En Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer 
uitgeruk word uit hul land wat Ek hulle gegee het nie, 
sê die HERE jou God (Am 9:13-15).

Die beeldspraak van die ploeër wat die maaier inhaal, beteken 
eenvoudig dat daar ’n oorvloed van vrugte en groente sal wees 
sodat die een wat die vrugte pluk nog besig sal wees om te 
pluk wanneer dit reeds tyd is om die lande vir die volgende 
jaar se oes te ploeg. Daar sal nooit ’n jaar wees dat die hitte of 
die reën of die voggehalte of enigiets anders te veel of te min 
sal wees nie. Die Here sal elke stap seën. Die inwoners van die 
land word uitgebeeld as landbouers wat wingerde plant en die 
wyn geniet, as landbouers wat tuine aanlê en die groente en 
vrugte geniet. “In dié dag, spreek die HERE van die leërskare, 
sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die 
vyeboom” (Sag 3:10). Toe Jesus die goeie nuus meegedeel het, 
was Hy eintlik maar net besig om dit wat die Joodse profete 
reeds verkondig het, uit te lê en te verklaar. Hy het al die goeie 
dinge oorgedra wat die Here in gedagte het vir almal wat hulle 
bekeer en hulle tot Hom keer. Dit is waarvan Jesus gepraat het 
toe Hy die evangelie van die koninkryk verkondig het!

GEEN OORLOG MEER NIE

Ek is nie ’n pasifis nie. Ek glo dat daar in ’n wêreld vol boos-
heid ongelukkig ’n tyd kom dat oorlog en gewelddadige op-
trede nodig is. Maar ek weet ook dat oorlog nie iets is om na 
uit te sien of waarin ons ons moet verbly nie. Wanneer ek 
dink aan die getal Amerikaanse veterane met posttraumatiese 
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stressindroom of wat selfmoord pleeg, haat ek oorlog. As ek 
kyk na die voortdurende slagting en dood wat in Irak en Sirië 
ontvou, haat ek dit. Dit is hoekom almal, onder andere soldate 
en pasifiste, sal saamstem dat ons ons kan verheug in die eeu 
wat kom, wanneer “[Christus] sal oordeel tussen baie volke 
en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal 
van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie 
meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie 
meer leer om oorlog te voer nie” (Miga 4:3). 
Jesus sal die Koning van die aarde wees. Hy sal geskille onder 
die nasies besleg, en daar sal geen oorloë meer wees nie. 
Pleks dat die mense op aarde missiele vervaardig sal hulle 
plaasinstrumente maak. Nooit weer sal ’n kind in die nag 
iewers in ’n bed lê en bewe terwyl die aarde dreun omdat ’n 
nabygeleë teiken gebombardeer word nie. Nooit weer sal ’n 
pa of ma oorlog toe gaan en nie huis toe kom nie. Daar sal 
nie meer kunsledemate of traumatiese breinbeserings wees 
nie. Daar sal nie meer tuisgemaakte ploftoestelle wees nie. Al 
die gruwels van die oorlog sal vir altyd iets van die verlede 
wees. Dit is hoe die eeu wat kom daar sal uitsien. Toe Jesus 
die evangelie van die koninkryk aan die mense verkondig het, 
was dit ’n integrale deel van sy boodskap. 

DIE OPSTANDING VAN DIE LIGGAAM

Vir baie mense is die idee van ’n fisieke, aardse ewigheid 
iets ongekends. Tog word die opstanding van die liggaam en 
die bevryding van die aarde albei deur die Bybel geleer. Die 
Griekse filosofie, weer, leer van ’n hiernamaals waar daar vir 
ewig in die geestesryk rondgesweef word. Hoewel hierdie 
geloof op baie maniere die denke in die Kerk oorheers, is 
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dit eintlik ’n verdraaiing van die ware Bybelse hoop. Al is ’n 
toekomstige fisieke opstanding anders as wat ons nog altyd 
geleer is, klink daar tog iets binne ons mee wanneer ons gesels 
oor sake soos tuinmaak in ’n verheerlikte, verloste, herstelde 
skepping. Iets in ons spring op van opgewonde afwagting 
wanneer ons meer oor hierdie dinge praat as oor ’n toekoms 
waarin ons vir ewig in ’n liggaamlose toestand in die wolke 
gaan rondsweef. Randy Alcorn, skrywer van die boek Heaven, 
sê hieroor:

Ek het nog nooit iemand ontmoet wat graag ’n spook 
wil wees nie. Die opgestane Jesus het sy bang dissipels 
gerus gestel deur te sê: “Raak aan my, ek is nie ’n spook 
nie.” Maar steeds sien ons die hiernamaals as ’n plek 
waar ons spoke gaan wees – die einste ding waarvoor 
sy dissipels bang was en Jesus hulle verseker het hy nie 
is nie. 

Ons liggame en ons Godgegewe aptyte en smaak-
sintuie laat ons nie toe om te begeer om gruis te eet nie. 
Waarom nie? Want ons is nie gemaak om gruis te eet 
nie. Om ’n aptyt vir ’n liggaamlose voortbestaan in ’n 
nie-fisieke hemel te probeer ontwikkel, is soos om ’n 
aptyt vir gruis te probeer ontwikkel. Dit gaan nie werk 
nie. Dis ook nie veronderstel om te werk nie.

Wat God ons gemaak het om te begeer, en wat ons 
dus wel begeer, is presies wat God belowe aan diegene 
wat Jesus volg: die opstandingslewe in ’n opstan dings-
liggaam, met die opgestane Christus op ’n herskepte 
aarde. Ons begeertes stem presies ooreen met God se 
planne. Dis nie asof ons graag iets wil hê en dan deur 
wensdenkery begin glo dat dit bestaan nie. Dis juis die 
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teenoorgestelde. Die rede waarom ons dit graag wil hê, 
is omdat dit bestaan of sal bestaan. Opgestane mense 
in ’n herskepte heelal is nie ons idee nie, dis God s’n.2

Toe Jesus die evangelie van die koninkryk verkondig het, 
was dit presies wat Hy verkondig het. In die lig van die oor-
deelsdag roep Jesus almal om tot bekering te kom. Dán sal 
ons die opstanding in geregtigheid tot die lewe beërwe, of die 
opstanding van ongeregtigheid tot ewige veroordeling.

HOE DIE AMILLENNIALISTE DIE 
BYBELSE GETUIENIS VERDRAAI

Deur byna die hele Kerkgeskiedenis is Christene twee dinge 
oor die toekomstige wêreld geleer. In die eerste plek is hulle 
geleer dat die hoop en die roeping van Christene geleë is in 
’n hemelse, liggaamlose staat en nie op die aarde nie. In die 
tweede plek is hulle geleer dat die komende koninkryk geen 
kenmerkende Joodse eienskappe sal hê nie, omdat God klaar 
is met die Jode. Hierdie geloof word amillennialisme genoem. 
Deur die geskiedenis van die Kerk het die meeste Christene 
hierdie sienswyse gehuldig. Sedert die werk van Anthony 
Hoekema (oorl. 1988), in lewe professor in sistematiese teo-
logie aan die Calvin Theological Seminary, Grand Rapids 
in die VSA, het baie Christelike teoloë egter hul dwaling 
hieroor begin besef en erken nou dat die koninkryk van God 
’n werklikheid op die aarde gaan wees. Dit is wonderlik om 
te sien dat Christelike teoloë die Griekse verdraaiing van die 
Christelike teologie verwerp en terugkeer tot die getuienis 
van die Skrif. Maar dit alleen is nie genoeg nie. Want hoewel 
hulle hul fout rakende die aardse, materiële aard van die 
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komende koninkryk erken, hou amillennialiste steeds vol 
dat die komende koninkryk van God in geen opsig ’n Joodse 
koninkryk sal wees nie. Ons bespreek in die volgende hoof-
stuk wat die Bybel oor die uiters Joodse aard van die komende 
koninkryk sê.
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HOOFSTUK 8

Die herstel van die 
Joodse koninkryk

Al is die verskillende beskrywings van die komende konin-
kryk in die vorige hoofstuk ook hoe wonderlik en lieflik, maak 
dit maar net ’n klein deeltjie uit van die prentjie wat die Bybel 
beskryf. Behalwe dat dit ’n herstelde Eden sal wees, met ander 
woorde ’n verheerlikte landbou-utopie, moet ons besef dat 
die Bybel ook ’n verheerlikte Joodse koninkryk beskryf. Soos 
ons sal sien, is die skriftuurlike getuienis deeglik, konsekwent 
en duidelik dat Israel ná Jesus se terugkeer sal bestaan uit ’n 
nasionale koninkryk met talle nasies oor die hele wêreld wat 
om hom as wêreldleier sal vergader.

Jerusalem en die tempel sal die middelpunt van die volk 
Israel wees, van waar die Joodse Koning Jesus oor sy volk sal 
regeer. Hoewel die nie-Joodse nasies in dié tyd al die seëninge 
sal ontvang en ten volle voordeel daaruit sal trek, beskryf talle 
gedeeltes in die Skrif hierdie tydperk as ’n algeheel afson-
derlike Joodse nasie wat die middelpunt van die wêreld vorm. 
Die volgende diagram toon die wêreldorde gedurende die 
duisendjarige vrederyk soos dit in die Skrif beskryf word.
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Nasies

JESUS

Tempel

Jerusalem

Israel

Struktuur van die duisendjarige vrederyk

Kom ons bespreek ’n paar van die prominente gedeeltes wat 
handel oor die duidelike Joodse aard van die toekomstige 
wêreld, hoewel hierdie gedeeltes geensins omvattend is nie. 

DIE TROON VAN DAWID

Die eerste kenmerk van die toekomstige wêreld, ’n tema wat 
deur die hele Skrif herhaal word, is Jesus die Messias, wat sit op 
“die troon van Dawid”, wat op die berg Sion in Jerusalem geleë 
is. In die Skrif verwys die benaming “die troon van Dawid” 
na die setel van gesag oor die Joodse koninklike dinastie of 
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vorstehuis. Die woord Sion, wat oorspronklik verwys het na 
die heuwel op die suidoostelike rand van Jerusalem waar “die 
stad van Dawid” geleë is (vgl. 2 Sam 5:7-9), het uiteindelik ’n 
sinoniem geword wat gebruik is vir die tempel, of die hele 
Jerusalem, of selfs die hele Israel.

Pogings om hierdie benaminge te verstaan asof hulle op 
enigiets anders dui as die Dawidiese (Joodse) koninklike 
dinastie, is om die duidelike betekenis wat die Skrif oordra, 
nie te snap nie. Ons het reeds die Dawidiese verbond in oën-
skou geneem, waarin God aan koning Dawid belowe dat sy 
troon vir ewig gevestig sou word met die beloofde “afstam-
meling” van Dawid wat vir ewig van daar regeer:

… die HERE gee jou te kenne dat die HERE vir jou 
’n huis sal stig. As jou dae vol is en jy met jou vaders 
ontslaap het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou liggaam 
sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hý 
sal vir my Naam ’n huis bou, en Ek sal sy koninklike 
troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom ’n vader 
wees, en hy sal vir My ’n seun wees; sodat as hy ver-
keerd handel, Ek hom sal straf met ’n menslike roede en 
met slae van mensekinders. Maar my goedertierenheid 
sal van hom nie wyk nie, soos Ek dit onttrek het aan 
Saul wat Ek voor jou aangesig verwyder het. En jou 
huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewig-
heid voor jou; jou troon sal vasstaan tot in ewigheid 
(2 Sam 7:11-16).

Die Dawidiese verbond, die belofte van ’n herstelde Joodse 
koninkryk, word verskeie kere in die Skrif herhaal. In Psalm 110 
sê God aan die Messias: “Sit aan my regterhand, totdat Ek u 
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vyande maak ’n voetbank vir u voete. U magtige septer sal die 
HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande” 
(v. 1-2).

’n Ander baie bekende Messiaanse profesie in Jesaja deel 
mee dat ’n beloofde kind gebore sou word om vir ewig op 
Dawid se troon te heers:

Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons ge gee; 
en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word ge noem: 
Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, 
Vrede vors – tot vermeerdering van die heerskappy en 
tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor 
sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur 
reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. 
Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen 
(Jes 9:5-6; my kursivering).

Later verklaar Jesaja ook: “En opgerig is deur goedgunstigheid 
’n troon, en daarop sit een in getrouheid in Dawid se tent, ’n 
regter wat die reg soek en gou is in geregtigheid” (Jes 16:5).

Nog ’n bevestiging van die beloftes wat aan Israel en Dawid 
gemaak is, kom voor in die profesieë van Jeremia:

Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die goeie 
woord in vervulling laat gaan wat Ek gespreek het aan-
gaande die huis van Israel en die huis van Juda. In dié 
dae en in dié tyd sal Ek vir Dawid ’n Spruit van geregtig-
heid laat uitspruit, en Hy sal reg en geregtigheid doen 
in die land. In dié dae sal Juda verlos word en Jerusalem 
veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE 
HERE ONS GEREGTIGHEID (Jer 33:14-16).
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Hierdie gedeelte bevat belangrike elemente van die Abra hami-
tiese én die Dawidiese verbond. Eerstens kom die verwysing 
na die “huis van Israel en die huis van Juda” in albei verbonde 
voor. Tweedens is die uitdrukking “Spruit [van Dawid]” ’n 
verdere duidelike verwysing na die beloofde afstammeling 
van koning Dawid, wat spesifiek oor die hele Israel en Juda sal 
heers en hulle beskerm. Hier word verwys na die noordelike 
en die suidelike koninkryk. Jesus sal nie net oor “die huis van 
Israel” heers nie, maar ook oor “die huis van Juda” wat tesame 
die volledig herstelde en verenigde “hele huis van Israel” is.

AMILLENNIALISME EN DIE 
DAWIDIESE VERBOND

Ons moet verstaan dat amillennialisme al die profesieë oor 
’n toekomstige herstelde Joodse koninkryk allegories en 
figuurlik vertolk en nie letterlik nie. Volgens N.T. Wright, 
byvoorbeeld, was die stad Jerusalem “slegs ’n verskuifbare 
metafoor”.1 Wanneer ons praat van Israel, die land, die tempel, 
Jerusalem of die Joodse koninkryk kan nie een van hulle, 
volgens die amillenniale siening, letterlik opgeneem word 
nie. Byna almal word vertolk as metafore wat na iets anders 
en beters verwys, en verskil heelwat van die oorspronklike 
historiese ekwivalente. Hoewel dit waar is dat wat nog kom, 
veel beter gaan wees as byvoorbeeld die historiese Joodse 
tempel of die antieke Joodse koninkryk, beskuldig ’n mens 
God van oneerlikheid as jy sê dit gaan heeltemal anders wees 
as wat God beloof het. God sal wat Hy beloof het, volbring. 
Dit beteken nie dat die Bybel nie metafore of simboliese 
taal gebruik nie, maar wanneer ’n mens nagaan hoe ver 
amil lennialiste gaan om eenvoudige en algemene Bybelse 
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temas simbolies so te vertolk dat dit gestroop is van enige 
duidelike Joodse karaktertrekke, dan raak dit absurd. Ons 
behoort die kommentaar van David Baron, die agttiende-
eeuse Messiaanse Joodse eksegeet, ernstig op te neem. Hy het 
gewaarsku dat “die profesieë vergeestelik word, sodat Israel 
en Sion uiteindelik die Kerk beteken”:

Ek bely dat hierdie metode van vertolking nie strook 
met die Woord van God nie, en dit maak die Woord 
van God die mees sinlose en onverstaanbare boek in 
die wêreld. Byvoorbeeld, hier lees ons, “want kyk, daar 
kom dae, spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk 
Israel en Juda sal verander, sê die HERE; en Ek sal 
hulle terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders 
gegee het, en hulle sal dit in besit neem” (Jer 30:3). As 
Israel die Kerk is, wie is Juda? As Juda die Kerk is, wie 
is Israel? Wat is die “lot” wat die Kerk moes verduur? 
En waar is die “land” van waar die Kerk verdryf is, en 
na watter land sal die Kerk terugkeer?2 

Daar is honderde sulke voorbeelde, en ons sal algaande na 
sommige kyk. Eenvoudig gestel kan die amillennialistiese 
beskouing eenvoudig nie versoen word met die Bybel as dit 
reg verstaan word nie. Die Bybel bevestig herhaaldelik dat 
daar ’n toekomstige herstel van die Joodse koninkryk sal 
wees. Nêrens in die Nuwe Testament is daar die geringste 
teken dat die nuwe verbond die beloftes aan koning Dawid 
oor die toekomstige herstel van sy koninkryk sal vervang of 
wegdoen nie.

Die wyse manne uit die Ooste het die profesieë oor die 
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Messias wat eendag as die Joodse koning op die troon van 
Dawid sal regeer, letterlik aanvaar. Daarom het hulle gekom 
en gevra: “Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? 
Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom 
hulde te bewys” (Matt 2:2; my kursivering). Natuurlik was die 
wyse manne reg. Die Koning van die Jode is gebore! Later, 
kort voor sy kruisiging, het “Jesus … voor die goewerneur 
gestaan, en die goewerneur het Hom die vraag gestel en gesê: 
Is U die Koning van die Jode? En Jesus antwoord hom: U 
sê dit” (Matt 27:11). Jesus het besef en bevestig dat Hy die 
Koning van die Joodse volk is wat eendag oor ’n herstelde 
Joodse koninkryk sal regeer wat vir ewig sal bestaan. Ons kan 
nie aanspraak daarop maak dat ons die evangelie verkondig 
soos wat die apostels dit verstaan en bekend gemaak het as 
ons nie die toekomstige Joodse Koning wat die wêreld vanuit 
Jerusalem sal regeer, verkondig nie. As ons dit nie doen nie, 
verklein en verwring ons die boodskap van die evangelie. 

ISRAEL SAL VERHEF WORD 
TOT HOOF VAN DIE NASIES

Nie net sal ’n Joodse man terugkeer om die wêreld te regeer 
nie, maar as Koning van die Jode sal Hy oor ’n herstelde 
Joodse koninkryk regeer wat bo al die ander nasies verhef 
sal word. In die profesie van Jesaja vind ons minstens twee 
van die mees betekenisvolle en beduidende profesieë oor die 
komende Joodse koninkryk. Die eerste kom voor in hoof-
stuk 2, wat begin met: “Die woord wat Jesaja, die seun van 
Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem.” 
Daar na volg die profesie:
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En aan die einde van die dae sal die berg van die huis 
van die HERE vasstaan op die top van die berge en 
verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daar-
heen toestroom. En baie volke sal heengaan en sê: Kom 
laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis 
van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en 
ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet 
uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. En 
Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie 
volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van 
hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die 
swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog 
te voer nie (Jes 2:2-4).

Die sleutelwoorde is: “Aan die einde van die dae sal die berg 
van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge”. 
Dikwels in die Skrif verwys “berge” na ’n koninkryk of ’n 
nasie (vgl. Jer 51:25; Dan 2:35; Ob 1:16-17; Ps 30:7; 72:3; 
Op 17:9-11). Dus sal die koninkryk van die Huis van God 
(Hebreeus: YHVH) – wat voorheen geïdentifiseer is as Juda 
en Jerusalem – die leier wees van al die nasies op aarde, wat 
na Jerusalem sal stroom. Die wet vir die hele wêreld sal van-
uit Israel uitgaan. Uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat af-
sonder like nasies gedurende die duisendjarige vrederyk sal 
bly voortbestaan, en Israel sal hul verhewe leier wees. 

Die profeet Amos beskryf ook die toekomstige herstel van 
die Joodse (Dawidiese) koninkryk, wat baie ander nasies sou 
“besit”: “In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer 
oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek 
sal dit opbou soos in die ou tyd; sodat hulle in besit kan neem 
die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam 
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uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen” (Am 9:11-12). 
Om die oorblyfsel “in besit te neem” is ’n verwysing na leier-
skap oor hierdie nasies.

Die laaste sewe hoofstukke van Jesaja se profesie sê ook 
baie oor die toekomstige wêreld. Hoofstuk 60, wat praat van 
die komende Joodse koninkryk, begin met ’n hartlike oproep 
tot blydskap: “Staan op, word verlig; want jou lig kom, en 
die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op. Want kyk, 
die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke; 
maar oor jóú sal die HERE opgaan, en sy heerlikheid sal oor 
jou gesien word” (Jes 60:1-2). Israel word nogmaals beskryf 
as die middelpunt van die aarde, wat deur sy leierskap ander 
nasies aantrek: “En nasies sal trek na jou lig, en konings na 
jou stralende opgang” (Jes 60:3). Hierna sal buitelanders Jode 
vanuit die nasies na hul tuiste in Israel terugbring: “Slaan jou 
oë rondom op en kyk – hulle almal kom bymekaar, hulle kom 
na jou toe; jou seuns kom van ver, en jou dogters word op die 
heup gedra” (Jes 60:4). Dan volg ’n glorieryke beeld van nie-
Joodse nasies van die hele streek en van oor die hele wêreld 
wat hulde kom betoon, eer kom bewys en geskenke bring vir 
die koninkryk van Israel:

Dan sal jy dit sien en straal van vreugde, en jou hart 
sal ontroer en verruim word; want die rykdom van 
die see gaan na jou toe oor, die skatte van die nasies 
kom na jou toe aan. ’n Menigte kamele sal jou oordek, 
die jong kamele van Mídian en Efa; hulle sal almal uit 
Skeba kom; hulle bring goud en wierook en verkondig 
met blydskap die roemryke dade van die HERE. Al die 
kleinvee van Kedar sal vir jou versamel word, die ramme 
van Nebájot sal jou dien; hulle kom as welgevallige offer 
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op my altaar, en Ek sal my heerlike huis heerlik maak. 
Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos ’n wolk en soos 
duiwe na hulle vensters? Ja, op My wag die eilande, en 
die skepe van Tarsis kom vooraan, om jou seuns van 
ver te bring. Hul silwer en hul goud is by hulle, vir die 
Naam van die HERE jou God en vir die Heilige van 
Israel, omdat Hy jou heerlik gemaak het (Jes 60:5-9).

Die nie-Joodse nasies sal nie net die Jode tesame met groot 
rykdom en geskenke vanuit die nasies na hul tuisland terug-
bring nie, maar ook aanbied om die koninkryk te help opbou 
tot verheerliking daarvan:

En uitlanders sal jou mure bou, en hulle konings sal 
jou dien; want in my toorn het Ek jou geslaan, maar 
in my welbehae het Ek My oor jou ontferm. En jou 
poorte sal altyddeur oopstaan; hulle sal bedags of snags 
nie gesluit word nie, om na jou toe aan te bring die 
rykdom van die nasies en hulle konings in triomftog. 
Want die nasie en die koninkryk wat jou nie sal dien 
nie, sal ondergaan, en dié nasies sal seker verwoes word. 
Die heerlikheid van die Líbanon sal na jou toe kom, die 
sipres, die plataan en die denneboom almal saam, om 
te versier die plek van my heiligdom; en Ek sal die plek 
van my voete heerlik maak (Jes 60:10-13).

Selfs diegene wat Israel se grootste vyande was, sal hulle voor 
Israel kom neerwerp en erken dat God Israel uitverkies het 
om sy Naam te verheerlik. Stel jou voor ’n see van ver teen-
woordigers vanuit Libanon, Saoedi-Arabië, Sirië, Jor danië, 
Iran en ander nasies in die streek, wat hulle voor Israel kom 
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neerbuig en sodoende verklaar dat Jerusalem inderdaad die 
stad van die Here God, die Almagtige, is: “En die seuns van 
hulle wat jou verdruk het, sal gebukkend na jou toe trek; en 
almal wat jou verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole; en 
hulle sal jou noem: Stad van die HERE, Sion van die Heilige 
van Israel. In plaas dat jy verlate en gehaat is sonder dat iemand 
daar deurtrek, sal Ek jou maak tot ’n ewige heerlikheid, ’n 
vreugde van geslag tot geslag” (Jes 60:14-15).

Ek het ’n gesprek aangeknoop met twee Moslems wie 
se kinders ’n klas saam met een van my dogters bywoon. 
Ek het ’n boek deur die Britse Bybelleraar David Pawson, 
getiteld Defending Christian Zionism, gesit en lees. Dit het die 
aandag van die twee Moslems getrek en ’n vriendelike, dog 
effens ongemaklike gesprek het ontstaan. Hulle het gesê die 
woord Sion het vir Moslems ’n uiters negatiewe bybetekenis. 
Trouens, dit is eintlik die ergste woord wat hulle ken. Ek het 
die ware Bybelse betekenis van die benaming Sion probeer 
verduidelik in ’n poging om hul irrasionele vrese uit die weg 
te ruim en die evangelie in die proses ’n bietjie te deel, maar 
dit het min gehelp om hul vrees vir die woord Sionisme, wat 
lewensgroot op die buiteblad van my boek was, te verminder. 
Terwyl ons gesels het, kon ek die haat sien wat hierdie woord 
oproep, en ek het gedink hoe diepsinnig hierdie gedeelte 
in Jesaja werklik is. Stel jou voor ’n groot aantal berouvolle 
(voormalige) Moslems kom na Israel, na die Joodse volk, en 
verklaar dat Jerusalem die “stad van die HERE, Sion van die 
Heilige van Israel” is. Dit sal die allergrootste wonderwerk, ’n 
diepgaande oomblik van versoening wees! Tog is dit presies 
wat Jesaja sê sal gebeur in die toekomstige wêreld ná Jesus se 
weerkoms. Kom, Here Jesus!

Ten slotte herhaal Jesaja 61 dat die Jode, tesame met diegene 
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van die omliggende nasies, Israel, wat grootliks vernietig of 
erg beskadig sal word gedurende die laaste drie en ’n half jaar 
van die verdrukking, in dié tyd sal herbou (ons sal dit later in 
meer besonderhede bespreek):

En hulle sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke 
uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer 
nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Die 
vreemdelinge sal staan en julle kleinvee oppas, en 
uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees. 
Maar júlle sal priesters van die HERE genoem word; 
aan julle sal gesê word: Dienaars van onse God! Julle sal 
die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid 
julle beroem (Jes 61:4-6).

“Vreemdelinge” (’n Bybelse term wat vir uitlanders gebruik 
word) sal Israel help om die koninkryk weer op te bou. Israel 
word uitgebeeld as ’n verhewe staat, wat die rykdom van die 
nasies ontvang en geniet.

DIE DUISENDJARIGE PELGRIMSTOG

Nadat die profeet Sagaria beskryf het hoe die nasies in die 
laaste dae teen Jerusalem gaan opruk en Jesus gaan terugkeer 
op die Olyfberg, sit hy sy profesie voort met die manjifieke 
pelgrimstog wat elke jaar sal plaasvind wanneer baie nasies 
na Jerusalem sal reis om Jesus te aanbid en die loofhuttefees 
(Hebreeus: Sukkot) te vier. Elke jaar sal ’n menigte mense van 
al die nasies hiervoor na Jerusalem gaan. Sagaria beeld die 
komende Joodse koninkryk soos volg uit:
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En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem 
aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor 
die Koning, die HERE van die leërskare, en om die 
huttefees te vier. En wie uit die geslagte van die aarde 
nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE 
van die leërskare, te aanbid nie – hulle sal geen reën 
kry nie. En as die geslag van Egipte nie optrek en nie 
kom nie, op wie geen reën sal val nie, dan sal tog die 
plaag hulle tref waarmee die HERE die nasies tref wat 
nie opgaan om die huttefees te vier nie (Sag 14:16-18).

Jesaja verwys ook hierna wanneer hy praat van die glorie van 
die nasies wat soos ’n stroom vloei na Jerusalem: “Want so 
sê die HERE: Kyk, die vrede lei Ek na haar toe soos ’n rivier 
en die rykdom van die nasies soos ’n oorlopende stroom” 
(Jes 66:12). In dié tyd sal “baie volke … heengaan en sê: Kom 
laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van 
die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy 
paaie kan wandel” (Jes 2:3). Een van al die wonderlike dinge 
waaroor Jesus waarskynlik gepraat het toe Hy die evangelie 
van die koninkryk verkondig het, was oor die komende jaar-
likse pel grims tog na Jerusalem, “die stad … van die groot 
Koning” (Matt 5:35).

DIE GROOT ISLAMITIESE NABOOTSING

Dit is moeilik om jou die prentjie voor te stel van nasies wat 
elke jaar na Jerusalem stroom om Jesus te aanbid, sonder dat 
jy dink aan die Islamitiese hadj na Mekka, wat in ons tyd 
op soveel maniere ’n groot nabootsing is. Een van die vyf 
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fundamentele “pilare” van Islam is dat elke gelowige Moslem 
wat dit kan bekostig, minstens een keer in hul leeftyd ’n gods-
dienstige pelgrimstog na Mekka moet onderneem. Soveel 
Moslems onderneem elke jaar die hadj dat die Masjid al-
Haram of die Groot Moskee in die stad Mekka die plek is wat 
die meeste op aarde besoek word.

Daar is ’n reeks tradisies (Arabies: ahadeeth) waarby gehou 
moet word wanneer ’n reistog na Mekka onderneem word 
om die swart klip op die oostelike hoek van die heiligdom, 
wat bekend staan as die Kaäba (“die kubus”), te soen. Volgens 
die Moslemtradisie het dié swart steen uit die hemel geval: 
“Die Boodskapper van Allah (mag die vrede en seëninge van 
Allah met hom wees) sê: ‘Die Swart Steen het neergedaal 
vanaf die Paradys.’ ”3 ’n Soortgelyke tradisie wat die beeld van 
Artemis betref, het gedurende die eerste eeu in Efese bestaan: 
“Maar die stadsklerk het die skare tot bedaring gebring en 
gesê: Efésiërs, watter mens is daar tog wat nie weet dat die 
stad van die Efésiërs die tempelbewaarder is van die groot 
godin Diana en van die beeld wat uit die hemel geval het 
nie?” (Hand 19:35). Dit verbaas ’n mens nie dat die kop van 
die Artemisbeeld ook van gesnede swart meteoriet gemaak is, 
net soos die swart klip op die hoek van die Kaäba. 

Moslems glo die klip kan die sondes van diegene wat dit 
soen of aanraak, absorbeer en kwytskeld: “Toe die Swart Steen 
uit die Paradys neergedaal het, was dit witter as melk, maar 
Adam se seuns se sondes het dit swart gemaak.”4 

Volgens dié tradisies glo Moslems ook dat wanneer hulle 
kom en die swart klip aanraak tydens hul pelgrimstog al hul 
sondes tot op daardie oomblik in hul lewe, skoongevee word: 
“Die Boodskapper van Allah … het gesê: ‘Die aanraking [van 
die Swart Steen] is ’n versoening vir die sondes.”5 
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Vreemd genoeg word gesê die Swart Steen sal lewend 
word, dit sal oë hê en ’n mond, en sal op die dag van die op-
stan ding en oordeel ’n getuie wees wat al die mense wie se 
sondes dit geabsorbeer het, sal veroordeel of vryspreek: “Die 
Bood skapper van Allah … het oor die Steen gesê: ‘Volgens 
Allah sal Allah dit voortbring op die Opstandingsdag, en dit 
sal twee oë hê waarmee dit sal sien en ’n tong waarmee dit 
sal spreek, en dit sal getuig in die guns van hulle wat dit met 
opregtheid aangeraak het.”6 

Aan die een kant sê die Bybel die dag sal kom dat alle 
mense jaarliks ’n pelgrimsreis na Jerusalem sal onderneem 
om Jesus, wat in die middel van die tempel in die middel van 
Jerusalem sal sit, te aanbid. Aan die ander kant kom Moslems 
van elke nasie vandag elke jaar in Mekka byeen om die Swart 
Steen in die middel van die Al-Masjid al-Haram, die Groot of 
Heilige Moskee, te soen. Dit is pure afgodery en ’n duidelike 
oorblyfsel van Islam se heidense wortels. Die Islamitiese hadj 
is ongetwyfeld ’n Sataniese vervalsing van die ware pelgrims-
reis wat God verorden het vir al die nasies wat elke jaar na 
Jerusalem sal stroom om Jesus, die Koning, te aanbid!

DIE JOODSE TEMPEL SAL 
HERBOU WORD

Esegiël 40 tot 48 is een van die uitvoerigste en mees onge-
looflike gedeeltes in die Skrif wat Israel se toekomstige Mes-
si aanse duisendjarige vrederyk beskryf – en spesifiek die 
herboude Joodse tempel. Hierdie aaneenlopende profesie is 
een van die mees ooglopende probleme vir amillennialiste, 
wat ontken dat daar ’n letterlike, toekomstige Messiaanse 
duisendjarige vrederyk in Israel sal wees. 
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Omdat hierdie nege hoofstukke soveel besonderhede 
verskaf, sal elke poging om dit simbolies of figuurlik te ver-
tolk onvermydelik lei tot ’n sirkus van bisarre vertolkings en 
spekulasies, wat selfs Origenes sal laat bloos.

Die eerste segment van sy gesig begin in hoofstuk 40 tot 43, 
waarin ’n engel Esegiël op ’n begeleide toer deur ’n toekoms-
tige Joodse tempel in Jerusalem vergesel. Die volgende is ’n 
kort uittreksel:

En kyk, daar was ’n muur aan die buitekant van die huis 
al rondom, en in die man se hand was die meetroede 
van ses el (elkeen was ’n el en ’n handbreedte); en hy 
het die dikte van die bouwerk gemeet: een roede, en 
die hoogte: een roede. Toe het hy gekom by ’n poort 
waarvan die voorkant na die ooste lê, en hy het met sy 
trappe opgegaan en die drumpel van die poort gemeet: 
een roede die breedte, en die ander drumpel: een roede 
die breedte. En elke sykamer: een roede die lengte en 
een roede die breedte; en tussen die sykamers: vyf el; 
en die drumpel van die poort langs die voorportaal van 
die poort aan die binnekant: een roede (Eseg 40:5-7).

Hier het ons ’n ongelooflik volledige vloerplan vir ’n tempel, 
waarvan die goddelik ontwerpte kontoere eendag sal uit-
styg bo die duisendjarige stad, Jerusalem. Maar as dié kort 
beskrywing nog nie oortuig nie, vertrou ek die volgende be-
skrywings sal.

In hoofstuk 44 is daar ’n verwysing waarby baie mense 
maklik kan verbykyk. Vers 11 verwys na die pligte van diegene 
wat geroep is as priesters uit die stam van Levi: “hulle moet 
die brandoffer en die slagoffer vir die volk slag en voor hulle 
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staan om hulle te dien”. Ek weet dat nie almal wat dit lees, 
daarvan sal hou nie, maar vir my is die geur van braaivleis iets 
besonders. Een van my bure het, wat ons noem, ’n groot groen 
eier. Dit is ’n groot porseleinkooktoestel wat as ’n rooster of 
’n oond of ’n roker gebruik kan word. Soms rook hy vleis van 
die oggend tot die aand. Die heerlike geur wat dan in die lug 
hang, is ’n herinnering aan die geur wat dag en nag van die 
toekomstige Joodse tempel sal uitgaan. Laat al die vegetariërs 
“Halleluja!” roep.

Maar buiten die geur van die braaivleis sal daar ook die 
swewende welriekendheid van wierook wees. Die resep vir 
die wierook wat op die altaar gebruik moes word, word in 
Eksodus beskryf: “Verder het die HERE vir Moses gesê: 
Neem vir jou speserye: storaksgom en naeltjies en galbanum 
– speserye en ook suiwer wierook; alles in gelyke hoeveel hede, 
en maak daar reukwerk van, ’n mengsel soos die salfmenger 
dit maak, met sout gemeng, suiwer, heilig” (Eks 30:34-35).

Ek het nog altyd ’n voorliefde gehad vir die outentieke 
hars reukwerk wat die monnike en priesters in die Katolieke 
of die Ortodokse kerke en kloosters gebruik. Hoewel wierook 
die mees algemene en oorheersende hars is wat in die meeste 
mengsels gebruik word, is daar in der waarheid tientalle deli-
kate en komplekse harse en speserye. Dit maak nie saak hoe 
hard mense probeer nie, want ten spyte van al die vooruit-
gang in die kennis van chemiese samestellings, kunsmatige 
geur middels en sintetiese geure kan hulle eenvoudig nie die 
delikate, ingewikkelde verskeidenheid van geure en smake 
namaak wat die Here vanuit die aarde voortbring nie. Wie 
kan die unieke smaak van knoffel, gemmer, kaneel, of die reuk 
van jasmyn en katjiepiering naboots?

Ons is geneig om te dink sig en gehoor is die kragtigste 
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sintuie. Ons almal weet dat ’n foto, hoe wonderlik dit ook 
al saamgestel is, nooit die kleurryke sonsondergang in die 
woestyn werklik kan vaslê nie. Nie soos die oog dit kan sien 
nie. Net so kan ’n klankopname nie werklik die laag op laag 
resonering van jou gunstelingmusiek weergee wat lewend 
gespeel of gesing word nie. In reuke en geure, net soos in 
enigiets anders, is daar ewe veel stemmingsvolle, ontroerende 
krag wat jou herinneringe, emosies en verbeelding opwek. Ek 
is lief daarvoor om my die heerlikheid van die komende stad 
te verbeel en te peins oor die werklike geur van braaivleis en 
goddelik geformuleerde wierook wat die lug rondom die tem-
pel sal vul – en dit alles vermeng met die aanbiddingsliedere 
van die massakore wat die melodieë van die hemel sing, alles 
tot die ewige verheerliking van die Here. Al hierdie dinge be
hoort ons hart te verbly! Gedeeltes soos hierdie beskryf nie net 
die komende koninkryk wat ons almal kan waardeer en op-
gewonde maak nie, maar ook ’n uitsluitlik Joodse koninkryk.

DIE RIVIER VAN JERUSALEM

Esegiël 47 beskryf nog iets wat dalk by min byval sal vind, 
maar vir my beteken dit baie. ’n Bietjie agtergrond sal verdui-
delik waarom. Ek het sowat veertig kilometer suid van Boston 
grootgeword, net twee en twintig kilometer van die Atlantiese 
Oseaan af. My pa was my hele lewe lank ’n kommersiële stok-
en-katrol-visserman. So lank as wat ek kan onthou, was ek 
saam met my pa op die water. Saam het ons oral in die baai 
by Kaap Cod, in Buzzardbaai, die Nantucket-seestraat en selfs 
tot by Stellwagen Bank visgevang. 

Ek het reeds genoem dat ek ’n probleemkind was. Toe ek 
my op negentien bekeer, was dit ’n dramatiese en skielike 
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verandering wat gelei het tot my pa se weergeboorte toe hy 
twee en vyftig was. Die Here was ons uiters barmhartig en 
genadig. ’n Jaar en ’n half nadat ek die geloof aangeneem het, 
is ek na die Midde-Weste om ’n Bybelskool by te woon. Wat ’n 
tydelike skuif sou wees, het uitgeloop op ’n verblyf van langer 
as twintig jaar. Hoewel ek verskeie kere tuis gaan kuier het, het 
ek nog nie weer saam met my pa gaan visvang nie. 

’n Paar jaar gelede het my pa ons laat weet dat hy besig was 
om sy sig te verloor, omdat hy in ’n gevorderde stadium van 
makulêre degenerasie was. Sy visvangdae is besig om vinnig 
tot ’n einde te kom. Met ’n groot gesin (ek en my vrou het vyf 
kinders) en ’n vol program twyfel ek of ek ooit weer saam met 
my pa op die water sal kan uitgaan. Dít breek my hart. Maar 
toe ek die gedeelte van Esegiël se profesie lees wat praat van 
die komende Messiaanse koninkryk, waar ’n rivier suidwaarts 
vanuit Jerusalem sal vloei en die Dooie See sal verander in ’n 
varswatermeer gevul met vis, het my hart opgespring. Dis vir 
my ’n seëning om met my vader te kan deel dat daar in die 
toekomstige wêreld visgevang sal kan word!

Tydens ’n besoek aan ’n paar sendelingvriende in Jordanië 
het ons ’n draai by die oostelike oewer van die Dooie See 
gemaak. Terwyl ek daar in die warm, souterige en olierige 
water gestaan en uitkyk het oor die ontsaglike groot meer 
wat nie ’n enkele vis bevat nie, het ek nagedink oor Esegiël 
se profesie. Eendag gaan ek en my pa saam hier visvang, het 
ek gedink. Ek daag enigeen uit wat lief is vir visvang om die 
volgende gedeelte te lees sonder om opgewonde te raak oor 
die komende Messiaanse koninkryk:

En hy het vir my gesê: Hierdie waters vloei weg na die 
oostelike landstreek en loop in die Vlakte af en gaan 
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na die see; in die see word dit uitgelei, sodat die waters 
daarvan gesond kan word. En al die lewende wesens 
wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal 
lewe; en daar sal ’n menigte visse wees, omdat hierdie 
waters daarheen gekom het; en dié waters sal gesond 
word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Ook sal 
vissers daaraan staan, van Éngedi af tot by En-Eglaim: 
’n droogmaakplek vir die nette sal dit wees; na hulle 
soorte sal daar visse in wees soos die visse van die groot 
see, ’n menigte (Eseg 47:8-10).

Hierdie nuus is soos medisyne vir my hart, is opbouend vir 
my gees en laat my hoop op die toekomstige wêreld toeneem. 
Wanneer ek aan die evangelie – die goeie nuus – van die konin-
kryk dink, kom hierdie gedeelte altyd eerste by my op. Dít is 
die evangelie wat Jesus verkondig het.

DIE MESSIAANSE KONINKRYK 
IN DIE NUWE TESTAMENT

Hoewel vervangingsteoloë beweer dat die Nuwe Testament 
algemene begrippe in die Ou Testament “hervertolk” (lees: 
verander), is die waarheid dat telkens wanneer die Nuwe 
Testament na die komende koninkryk van God verwys, dit 
dié tema in die Ou Testament weerspieël en daarop voortbou. 

In die begin van die Evangelie volgens Lukas kondig die 
engel Gabriel aan Maria aan dat sy ’n seun in die wêreld sou 
bring. En terwyl hy dit doen, het hy uitsluitend Joodse terme 
en beskrywings gebruik: “En kyk, jy sal swanger word en ’n 
Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees 
en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here 
God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, en Hy 
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sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan 
sy koninkryk sal daar geen einde wees nie” (Luk 1:31-33). Let 
daarop dat Gabriël aan die jong Maria sê haar seun sal die 
“troon van sy vader Dawid” ontvang en hy sal “koning wees 
oor die huis van Jakob tot in ewigheid”. 

Veel later, toe Jesus met sy dissipels praat oor die tyd van 
sy weerkoms en sy kroning as Koning, het Hy ook Joodse 
beskrywings gebruik. In Matteus 19 sien ons ’n volmaakte 
voorbeeld van Jesus se verkondiging van die evangelie van 
die koninkryk:

En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle 
wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die 
Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle 
ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van 
Israel sal oordeel. En elkeen wat huise of broers of sus-
ters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter 
wille van my Naam verlaat het, sal honderd maal soveel 
ontvang en die ewige lewe beërwe (Matt 19:28-29).

Hierdie gedeelte gee te kenne dat elkeen van die twaalf dissi-
pels een van die twaalf stamme sal verteenwoordig. Meer 
Joods kan jy nie kry nie. Die feit dat Jesus gepraat het van 
die herstel van al twaalf stamme in die toekomstige wêreld, 
wys dat Hy inderdaad uitsien na ’n ten volle herstelde Joodse 
koninkryk.

DIE HERSTEL VAN DIE 
KONINKRYK VAN ISRAEL

Ten slotte kom ons by nog ’n gedeelte wat bewys dat Jesus se 
evangelie op die komende Joodse koninkryk toegespits was. 
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Ná Jesus se opstanding uit die dood, toe Hy in sy onsterflike, 
opgestane liggaam by sy dissipels was, het sy dissipels Hom 
gevra: “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel 
weer oprig? En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om 
die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag 
bepaal het nie” (Hand 1:6-7).

Jesus het nie sy dissipels bestraf oor hul vraag nie (iets wat 
Hy verskeie kere gedoen het toe hulle verkeerde vrae gevra 
het). In plaas daarvan, terwyl Hy weier om die tydberekening 
te bespreek, verseker Hy sy dissipels dat Hy op die regte tyd, 
soos deur die Vader bepaal, sal terugkeer en die koninkryk 
weer oprig. Jesus het nie die koninkryk “hervertolk” nie. Hy het 
gekom om die toekomstige herstel daarvan te bewerkstellig. 

’n Rukkie later, ná Pinkster, toe Petrus die evangelie aan 
die Joodse volk verkondig, het hy na Jesus se woorde verwys 
en gepraat oor “die tye van die wederoprigting van alle dinge, 
waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al 
sy heilige profete” (Hand 3:21). Die woord “wederoprigting”, 
in Grieks apokatastasis, beteken volgens Thayer se Greek 
Lexicon die “herstel van nie net die ware teokrasie nie, maar 
ook ’n meer volmaakte staat wat voor die sondeval bestaan 
het”.7 Die woord “wederoprigting” of herstel dui aan dat daar 
’n terugkeer is na iets wat voorheen bestaan het. ’n Komende 
koninkryk sonder enige Joodse karaktereienskappe is nie ’n 
herstel of wederoprigting nie. Om die waarheid te sê, nêrens 
is die onderskeid tussen herstellisme en die vervangingsteo-
logie uitdrukliker as in die vertolking van hierdie gedeeltes 
in Handelinge nie. As ons kommentare oor Handelinge 1:6-7 
lees wat deur vervangingsteoloë geskryf is, vind ons ’n be-
spotting van die dissipels wat so “oningelig”, “onbewus” en 
“uit voeling” is deur so ’n fundamenteel verkeerde sienswyse 
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te huldig. Soos Gary Burge sê: “[Die dissipels] het dit presies 
verkeerd.”8 Selfs Johannes Calvyn, in sy kommentaar oor 
hierdie gedeelte, gee te kenne dat Jesus na sy dissipels moes 
gekyk en gedink het: Hoe dom kan mens dan wees? 9 Waarom 
dan het Petrus, net twee hoofstukke later onder leiding van 
die Heilige Gees, steeds die herstel of heroprigting van die 
Dawidiese teokrasie verkondig? As jy hierdie gedeeltes uit 
die hoek beskou van iemand wat ingelig is deur die vele dui-
delike beloftes van God in die Ou Testament, soos wat Jesus 
se dissipels inderdaad was, dan is dié gedeelte eenvoudig en 
maklik om te verstaan. Wanneer Jesus terugkeer, op die tyd 
wat die Vader sal bepaal, sal Hy die Dawidiese koninkryk van 
Israel herstel in ooreenstemming met die onveranderlike en 
ewigdurend betroubare beloftes van God. Toe Jesus in Galilea 
rondgegaan en die goeie nuus oor die komende koninkryk 
verkondig het, was die herstel, die heroprigting van die Joodse 
koninkryk presies wat Hy verkondig het!

“Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die 
Here, die Koning van Israel” (Joh 12:13).
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DEEL 2

Twee duisend jaar van 
vervangingsteologie 

en Jodehaat
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HOOFSTUK 9

Christelike Jodehaat: 
van die begin tot 
die vierde eeu

Elke Christen wat Kerkgeskiedenis bestudeer, word gou bewus 
daarvan dat daar reeds van baie vroeg af iets vreeslik verkeerd 
gegaan het. Wat begin het as ’n Joodse sekte wat nie-Jode 
(heidene) verwelkom het, het gou ’n groep geword wat deur 
nie-Jode oorheers is. Laasgenoemde het met groot minagting 
neergekyk op alle Jode wat hulle nie tot die Christelike geloof 
bekeer en hul Joodse identiteit ten volle agtergelaat het nie. 
Die doel van hierdie hoofstuk is om die verhouding en ver-
band tussen vervangingsteologie en die lang, historiese onaf-
ge brokenheid van haat, vervolging, en lyding van Israel, God 
se verbondsvolk, uit te wys.

ANTI-SEMITISME OF JODEHAAT?

Wanneer mense vandag van haat jeens die Jode praat, gebruik 
hulle die term “anti-Semitisme”, en iemand wat Jode haat, 
word as ’n anti-Semiet beskryf. Wilhelm Marr, ’n Duitse ra-
dikale nasionalis en selferkende Jodehater, het hierdie term 
in 1881 vir die eerste keer gesmee. Sedert daardie tyd, het 
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dié term feitlik die Duitse woord Judenhass, wat eenvoudig 
“Jodehaat” beteken, vervang. Hoewel anti-Semitisme eintlik 
wetenskaplik beskou moet word, beteken dit tog dat dit ook 
die haat van alle Semitiese volke kan insluit, wat noodwendig 
dan die Arabiere sal insluit. Ek het al by verskeie geleenthede 
gehoor dat Arabiese Moslems daarop aanspraak maak dat dit 
vir hulle onmoontlik is om anti-Semities te wees, aangesien 
hulle self Semiete is. Om sulke onsin te vermy en ’n ding by 
sy naam te noem, verkies ek om te praat van “Jodehaat” en 
“anti-Joods”, of iets soortgelyks.

BEVORDER DIE NUWE TESTAMENT 
HAAT JEENS DIE JODE?

Wanneer ’n mens Christelike haat teenoor die Joodse volk 
nader ondersoek, vind jy dat nie-Christelike skrywers die 
mening huldig dat hierdie haat uit die Nuwe Testament spruit. 
In die sekulêre literatuur is dit ’n uitgemaakte saak dat die 
Nuwe Testament eintlik Jodehaat bevorder. Daar word egter 
’n opvallende fout begaan met hierdie aanspraak. In die Nuwe 
Testament tref ons in wese ’n dispuut onder families aan. Daar 
is ongetwyfeld gedeeltes wat sterk aanklagte en harde woorde 
bevat. Maar in al hierdie gevalle rig ’n Joodse individu, sekte, 
leerskool of groep aanklagte teen ’n ander groep of bestraf 
ander Jode. Dwarsdeur die Ou Testament vind ’n mens ewe 
maklik soortgelyke aanklagte wat deur die Hebreeuse pro-
fete gerig word, maar dié aanklagte word nooit vertolk as 
die bevordering van Jodehaat nie. Familiegeskille is bloot 
wat dit is, geskille in ’n familie. Dit is egter iets heeltemal 
anders as Christene wat nie Jode is nie, hierdie teksgedeeltes 
of soortgelyke taal gebruik om hul eie saak te bevorder wat 
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nie net teen die Jode gerig word nie maar boonop die nie-
Joodse Christendom voorstaan. Die geskrifte van sommige 
vroeë Christene wend die Nuwe en die Ou Testament aan 
vir die doel van anti-Joodse polemiek en aantygings. In albei 
gevalle is dit ’n grondliggende misbruik van die Skrif deur 
nie-Jode om ’n anti-Joodse saak te bevorder. Die probleem lê 
nie by die Nuwe Testament (of die Ou Testament) nie, maar by 
die misbruik daarvan deur diegene wat in arrogansie van die 
ergste graad verval het en volkome misluk om gehoor te gee 
aan die waarskuwings wat in presies dieselfde Skrifgedeeltes 
vervat word (vgl. Rom 11:20-25).

VERVANGINGSTEOLOGIE AS DIE 
GRONDSLAG VAN JODEHAAT

Die historiese misbruik van die Jode sou nie moontlik gewees 
het as die Kerk nie Paulus se waarskuwings verwerp het nie. 
Soos ons sal sien, is vervangingsteologie die grondslag van en 
die kerngedagte agter die meeste haat en vervolging van die 
Joodse volk die afgelope twee duisend jaar oor die hele wêreld. 
Wat hier volg, is die kerngedagtes wat vervangingsteologie 
kenmerk. Hoewel verskeie leerkragte dikwels probeer om 
dít verskillend uit te druk, onderskryf alle vervangingsteoloë 
hierdie basiese begrippe:

 ¡ Die Kerk is die nuwe en ware Israel.
 ¡ Die verwoesting van Jerusalem en die tempel in 70 n.C. 

was God se openbare bewys van die verwerping van 
Israel as sy volk.

 ¡ Israel se nasionale verwerping is permanent.
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 ¡ Israel het tereg gely en gaan voort om te ly as gevolg van 
die vloek van hul ongehoorsaamheid.

 ¡ Die lyding van die Jode sedert 70 n.C. is die gevolg 
van God se regverdige oordeel en is te wyte aan hul 
kollektiewe skuld vir hul ongeloof wat gelei het tot die 
verwerping en moord op Jesus.

 ¡ Die Jode is onder God se goddelike vloek vir hul 
ongehoorsaamheid.

 ¡ Die lyding van die Jode is dus deur hul eie toedoen.
 ¡ Die mense wat hulleself vandag Jode noem, is die 

evangelie en die Kerk se vyande.

Wanneer ’n mens hierdie teologiese idees voorstaan, is die 
gevaarlike logika van vervangingsteologie redelik voor die 
hand liggend. Hoewel nie elke vervangingsteoloog nood-
wendig hierdie oortuigings deurvoer tot hul logiese gevolg 
nie, sal ons sien dat ’n groot aantal belydende Christene in 
die geskiedenis voortgegaan het om die mees onchristelike 
gedrag denkbaar teenoor die Joodse volk te openbaar, wan-
neer hulle vervangingsteologie onderskryf het. Namate ons 
die kommentaar van prominente leiers en teoloë in die Kerk-
geskiedenis ondersoek, sal ons sien dat al dié idees direk en 
dikwels op die gemeenste en vyandigste wyse uitgedruk is. 

In werklikheid is daar ’n baie klein treetjie tussen die 
bewering dat ’n hele volk vir altyd deur God verwerp en 
vervloek is en die vyandige gesindheid teenoor hierdie volk, 
wat uitloop op dade van haat en geweld. Dikwels is ’n mate 
van politieke mag in die hande van hulle wat hierdie dinge 
glo of voorstaan, al wat nodig is om die gruwelikste dade 
te pleeg. Kom ons kyk na die volgende gedeeltelike, maar 
verdoemende lys van bewyse.
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’N TYDLYN VAN CHRISTELIKE 
VERVANGINGSTEOLOGIE 

EN JODEHAAT

115 n.C. – In sy Brief aan die Magnesiërs het Ignatius, biskop 
van Antiochië, aangevoer dat enige vorm van Judaïsme on-
versoenbaar is met geloof in Jesus as die Messias. “Want as 
ons tot nou toe volgens Judaïsme lewe, bevestig ons dat ons 
nie genade ontvang het nie.”1 

’n Mens kan jou indink hoe geskok en bedroef die apostel 
Paulus, wat deur sy hele lewe en bediening openlik die Ju-
daïs me van die Fariseërs beoefen het (vgl. Hand 18:18; 21:26; 
23: 6; Fil 3: 6), sou wees as hy moes lees van so ’n veroordeling 
van enige vorm van Joodse uitdrukking.

Paulus het dit benadruk dat voordat nie-Jode (heidene) 
hulle van hul sondes bekeer en tot geloof in God en Jesus sy 
Messias gekom het, was hulle “sonder Christus … vervreemd 
van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van 
die verbonde en die belofte, sonder hoop en sonder God in die 
wêreld” (Ef 2:12). Hy het ook die begin van die Kerk voorgestel 
as ’n verhaal van berouvolle nie-Jode en voormalige heidene 
wat toegetree het tot die gemenebes van Israel en ingeënt is 
in ’n uiters Joodse olyfboom (vgl. Rom 11:17-19). 

Deur die analogie van die olyfboom herinner Paulus die 
nie-Jode daaraan dat “dit … nie jy [is] wat die wortel dra nie, 
maar die wortel vir jou” (Rom 11:18; my kursivering). En tog, 
volgens Ignatius, was dit die Jode wat na die Christelike Kerk 
gekom het. Ignatius het die vergelyking wesenlik omgekeer: 
“Dit is verskriklik om van Jesus Christus te praat en Judaïsme 
te beoefen. Want die Christendom het nie in Judaïsme geglo 
nie, maar Judaïsme in die Christendom.”2 
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“ONS VERBOND”

120 n.C. – In die brief van Barnabas vind ons reeds sterk 
vervangingsteologiese gedagtes. Daar word herhaaldelik ver-
wys na die Christene as “die nuwe” mense, en die Jode as 
diegene wat vir ewig verwerp is. Een gedeelte verklaar onom-
wonde dat die nuwe verbond “ons verbond” is wat nie eens 
aan die Jode gegee is nie. Soos ons egter in ’n vorige hoofstuk 
gesien het, het God deur die profeet Jeremia gesê: “Ek [sal] 
met die huis van Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond … 
sluit” (Jer 31:31; my kursivering). Maar Barnabas het beweer 
dat die nuwe verbond nie met Israel gesluit is nie, en dat die 
Jode dit “vir ewig verloor het” toe Moses van die berg Sinai 
afgekom en die twee kliptafels gebreek het: 

Sommige mense wat sonde op sonde ophoop, sê ons 
verbond behoort ook aan hulle. Dit is ons s’n; maar 
hulle het dit op hierdie manier vir ewig verloor, toe 
Moses dit pas ontvang het. Want die Skrif sê: En Moses 
was op die berg veertig dae en veertig nagte, hy het geen 
brood geëet en geen water gedrink nie, en hy het die 
verbond van die Here ontvang, tafels van klip waarop 
die Here met die vinger van sy hand geskryf het. Maar 
hulle het dit verbeur deur na afgode te draai. Want so 
spreek die Here; Moses, Moses, gaan heen, klim vinnig 
af; want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, 
het verderflik gehandel. En Moses het verstaan en hy 
het die twee kliptafels neergegooi en hul verbond was 
aan skerwe, sodat die verbond van die geliefde Jesus in 
ons harte verseël mag word in die hoop wat ontspring 
vanuit geloof in Hom.3
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“ONS IS DIE WARE ISRAELITIESE VOLK”

150 n.C. – In Justinus die Martelaar se “Dialoog met die Jood 
Trypho” is die begin van ’n goed ontwikkelde vervangings-
teologie. In sy gesprek met Trypho sê Justinus: “Aangesien 
God hierdie mense [die Kerk] seën, en hulle Israel noem, en 
verklaar dat hulle sy erfdeel is, hoe is dit dat julle julle nie 
bekeer van die misleiding wat julle op julleself uitoefen nie, 
asof julle alleen Israel sou wees, en sleg praat van die volk wat 
God geseën het?”4 

Verward deur Justinus se voorstel vra Trypho dan: “Wat 
dan? Is jy Israel? En sê Hy sulke dinge van julle?” Waarop 
Justinus later reageer: “Christus is die Israel en die Jakob, 
so ook is ons, wat reeds vanuit die ingewande van Christus 
uitgegrawe is, die ware Israelitiese volk.”5 

In net langer as honderd jaar ná Jesus se bediening het 
die nie-Joodse Christene hulleself reeds beskou as die “ware 
Israelitiese volk”. Dit is uiters gevaarlike denke. As die Kerk die 
“ware Israelitiese volk” is, is die Jode dan die valse Israelitiese 
volk? Of is hulle eenvoudig hoegenaamd geen volk nie? As die 
Jode nie meer Israel is nie, wie is hulle dan? Sodra enige groep 
van hul identiteit en bestaan gestroop word, is dit, teoreties 
gesproke, net ’n kwessie van tyd voordat iemand hulle van hul 
letterlike bestaan sal wil stroop. Hoe tragies dit ook al is, was 
die oortuiging dat die nie-Joods oorheerste Christelike Kerk 
die nuwe of ware Israel is die volgende twee duisend jaar – en 
selfs vandag nog – voorop in die denke van ’n groot deel van 
die Kerk. Die gevolge van die leer van vervangingsteologie 
het langer as 1800 jaar die ergste vorm van haat en misbruik 
denkbaar teweeggebring.
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“JY LY NOU MET REG”

Nie net het Justinus beweer dat die Jode deur die Kerk vervang 
is nie, hy het ook vorendag gekom met ’n radikale herver-
tolking van die teken van die Abrahamitiese verbond. Die 
besnydenis was ’n teken wat God aan die kinders van Israel 
gegee het om aan te dui dat hulle afgesonder is deur sy ver-
bond met hulle. Justinus het dié teken negatief hervertolk, 
tesame met die Sabbat, nie as tekens van God se beloftes aan 
Israel nie, maar sodat hulle voortdurend uitgesonder kan 
word om “met reg te ly”:

Want die besnydenis na die vlees, wat van Abraham af 
kom, is as ’n teken gegee dat julle afgesonder kan word 
van ander nasies, en van ons; dat net julle kan ly wat 
julle nou tereg ly; dat jul land ’n woesteny mag wees en 
jul stede met vuur brand; dat vreemdelinge jul vrugte 
in jul teenwoordigheid kan eet en nie een van julle na 
Jerusalem kan gaan nie. Want julle word nie deur enige 
ander merk as jul vleeslike besnydenis deur die res van 
die mense erken nie … Soos ek voorheen gesê het, 
dit was as gevolg van jul sondes en die sondes van jul 
vaders dat, tesame met ander voorskrifte, God aan julle 
die nakoming van die Sabbat as ’n merk opgelê het.6 

Dit is hier waar die gevaarlike logika van vervangingsteologie 
sigbaar word. Sodra die Jode beskou word as deur God ver-
werp sowel as met reg gestraf, dan word feitlik enige vorm van 
mishandeling aanvaarbaar. Na alles is die een wat mishandel 
eintlik besig om die wense van God te volvoer. Dié misbruik 
het vinnig deel geword van die normale manier hoe Christene 
teenoor die Joodse volk opgetree het.
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DIE VOLK WORD NIETIG VERKLAAR

165 n.C. – Melito van Sardis, die biskop van Sardis naby 
Smirna in die omgewing van die hedendaagse Turkye, het ’n 
preek getitel “Oor die Pasga” geskryf. In dié preek het Melito 
die teologie van die goddelike verwerping van die Joodse 
volk presies verwoord: “Die volk Israel was kosbaar voordat 
die Kerk ontstaan het, en die wet was wonderlik voordat 
die evangelie uitgelê is. Maar toe die Kerk opgestaan en die 
evangelie voorrang geniet het, het die model waardeloos ge-
word en sy mag afgestaan aan die werklikheid … die volk is 
nietig gemaak toe die Kerk ontstaan het.”7

Dit is van kritieke belang om te let op hoe Melito ver-
vangingsteologie verwoord. As God die tempel van Israel, 
die wet en die volk Israel beskou het as iets van die verlede, 
beteken dit dat God die volk wat deur daardie dinge omskryf 
word, nietig of ongeldig – ’n niks, ’n leë ruimte – verklaar het. 
Spoedig het die gedagte dat Israel nie meer ’n volk was nie, 
en erger nog, om dit te verwerklik, ’n integrale deel van die 
doelstellings van die Kerk geword.

VIR EWIG DEUR GOD VERWERP

210 n.C. – Hippolytus van Rome, na wie dikwels verwys word 
as die belangrikste teoloog van die derde eeu, het die polemiese 
“Verklarende verhandeling teen die Jode” geskryf. Hippolytus 
se uitgangspunt was dat, omdat die Jode gesamentlik skuldig 
is aan die moord van Jesus (Godsmoord), is hulle korporatief 
vir ewig en altyd van God afgesny, nie net in hierdie tyd nie 
maar ook in die tyd wat kom:



H o o f s t u k  9

151

Nou dan, neig jou oor tot my en hoor my woorde, en 
gee ag, jou Jood. Meermale roem jy daarop dat jy Jesus 
van Nasaret tot die dood veroordeel het, en Hom asyn 
gegee het, en julle spog en praat groot van julleself. 
Kom dan, laat ons sien of julle nie dalk ongeregverdig 
spog nie, o Israel, (en) of daardie klein bietjie asyn 
nie dalk hierdie verskriklike bedreiging op julle laat 
neerkom het nie, (en) of dit nie die oorsaak is van jul 
huidige toestand te midde van die magdom probleme 
nie … En hoor dan wat volg: “Laat hul oë duister word, 
sodat hulle nie sien nie.” Sekerlik is die oë van jul siel 
verduister met ’n duisternis wat uitermate en ewig is 
… Ek gee hiermee die profesie van Salomo, wat praat 
van Christus, en wat duidelik en helder dinge oor die 
Jode aankondig; en nie net wat hulle tans oorkom nie, 
maar ook wat hulle in die toekomstige tyd sal oorkom, 
as gevolg van die weerspannigheid en vermetelheid wat 
hulle teenoor die Prins van Lewe openbaar het.8 

Nie net het Hippolytus die Jode se beweerde verwerping deur 
God as “ewigdurend” voorgestel nie, maar hy het beweer dat 
hul lyding en gesamentlike straf vir altyd sou duur.

Hoe gou het die Kerk Paulus se woorde vergeet toe hy gesê 
het, hoewel hulle hul Messias verwerp en “gestruikel” het, 
was hul gevalle toestand nie permanent nie: “Ek vra dan: Het 
God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! … God het sy 
volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie … Ek vra 
dan: Het hulle miskien gestruikel om [permanent] te val? Nee, 
stellig nie!” (Rom 11:1, 2, 11). 

Volgens Paulus is die verharding van die Jode gedeeltelik 
en tydelik, maar op die regte oomblik sal hulle almal ten volle 
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tot hul God (v. 25-26) herstel word. Die gevolg van hierdie 
herstel sal “die rykdom van die wêreld” en “lewe uit die dode” 
wees (v. 12, 15). Tog was die Kerk gou om te beweer dat die 
Jode permanent deur God verwerp is. En as ’n mens die 
geskrifte van vervangingsteoloë vandag in oënskou neem, is 
dit maklik om te sien hierdie fout is duisend maal herhaal.

“HULLE HET DIE SEUN VERMOOR”

Watter gruwelike sonde kon ’n hele volk pleeg wat hulle tot 
ewige lyding kon veroordeel? Die antwoord is dat sulke lyding 
net kon kom van die beslissende en onvergeeflike sonde van 
die moord op Jesus. Hippolytus druk dit soos volg uit:

Maar waarom, o profeet, sê vir ons, om watter rede 
is die tempel verwoes? Was dit oor daardie antieke 
gegote kalf? Was dit oor die afgodsdiens van die volk? 
Was dit oor die bloed van die profete? Was dit oor die 
egbreuk en die owerspel van Israel? Geensins nie, sê 
hy; want al hierdie oortredings is hulle altyd goed-
hartig kwytgeskeld; maar dit was omdat hulle die Seun 
vermoor het …9 

Die gedagte dat die hele Joodse volk gesamentlik skuldig is 
aan die misdaad van die moord op Jesus en dat hierdie skuld 
geneties oorgedra word, word vir die grootste deel van sy 
geskiedenis wyd in die Kerk gehuldig. Verskeie leiers, teoloë 
en sogenaamde “heiliges” van die Kerk is hierdie sienswyse 
toegedaan. Die gedagte mag dalk deels posgevat het deurdat 
die gedeelte in die evangelie van Matteus waar ons lees dat 
die Jode in Jesus se tyd die bloed van Jesus op hulleself en hul 
kinders afroep, verkeerd vertolk is:
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En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar 
eerder ’n oproer kom, het hy water geneem en sy hande 
voor die skare gewas en gesê: Ek is onskuldig aan die 
bloed van hierdie regverdige man; julle kan toesien! En 
die hele volk antwoord en sê: Laat sy bloed op ons en 
op ons kinders kom! Toe laat hy vir hulle Barábbas los, 
maar Jesus het hy laat gésel en oorgelewer om gekruisig 
te word (Matt 27:24-26).

Die probleem om die skuld vir Jesus se dood op ’n bepaalde 
volk te probeer plaas, is tweeledig. Vereers het Jesus oor sy 
eie lewe gesê: “Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê 
dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om 
dit weer te neem” (Joh 10:18). Met ander woorde, hoewel dit 
’n gesamentlike poging van die Jode en die Romeine was om 
Jesus te kruisig, was dit uiteindelik sý besluit en sý plan. Die 
tweede voor die hand liggende probleem om die Joodse volk 
vir Jesus se dood te blameer, lê in die gesamentlike skuld van 
die hele mensdom.

WIE HET REGTIG VIR JESUS VERMOOR?

Volgens die profeet Jesaja was dit nie net die Joodse volk 
se sonde nie, maar ons almal s’n wat dit vir Jesus nodig ge-
maak het om sy lewe neer te lê: “Ons almal het gedwaal soos 
skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het 
die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom” 
(Jes 53:6). Die lang geskiedenis van die Christelike beskul-
diging en veroordeling van die Joodse volk vir hul beweerde 
gesamentlike skuld van Jesus se dood, is ’n bewys van die 
Kerk se fundamentele gebrek aan begrip van sy eie sondes 
en skuld. Deur God se verbondsvolk te vervolg, het die Kerk 
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eintlik die Jood gekruisig en die bloedskuld van onmeetlike 
lyding en dood oor homself gebring – die uiterste profetiese 
ironie. Sonder twyfel het Christene nog altyd, in God se oë, 
die vinger van aanklag na hulleself gewys. Die Kerk moet 
vandag op sy knieë neerval en om genade roep vir sy sondes 
van die verlede. Selfs al het ons nie aan hierdie sonde deel 
gehad nie, moet ons almal bid om te voorkom dat ons in die 
skandelike voetspore van ons voorouers volg.

“ONS JESUS”

220 n.C. – Die volgende skandelike voorbeeld van hoe ver-
vangingsteologie veragting vir Jode aanwakker, kan gevind 
word in die geskrifte van Origenes, wat in die derde eeu 
ge skryf het van sy “uiterste vertroue” dat die Jode vir ewig 
deur God verwerp is: “Ons kan dus met die uiterste vertroue 
daar op aanspraak maak dat die Jode nie sal terugkeer na hul 
vorige omstandighede nie, want hulle het die mees af sku-
welike misdade gepleeg, deur hierdie sameswering teen die 
Verlosser van die mensdom te smee.”10 Origenes het voort-
gegaan: “Daarom is die stad waar Jesus gely het, noodwendig 
verwoes, die Joodse volk uit die land verdryf en ’n ander volk 
[die Kerk] deur God geroep tot die salige uitverkiesing.”11 

’n Mens tref hierdie tema van God wat Jerusalem, die 
Joodse tempel en die hele volk vernietig het, herhaaldelik aan 
as bewys van God se permanente verwerping van die Jode 
as sy volk. Jy sal dikwels vind daar word beweer dat dié om-
standighede vir ewig sal voortduur. Maar as die verwoesting 
van die nasie en die tempel bewyse is van God se verwerping 
van die Joodse volk, is die hergeboorte van die staat Israel nie 
’n aanduiding dat God nie klaar is met die Joodse volk nie? 
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Dit is om hierdie rede dat vervangingsteoloë in moderne tye 
óf probeer om die talle bewyse van die wonderbaarlike en 
soewereine hervestiging van die staat Israel te verminder óf 
selfs naarstig te werk gaan om dit ongeldig te verklaar.

Origenes het verder sy raamwerk van vervangingsteologie 
as uitgangspunt gebruik om beledigende en veroordelende 
opmerkings oor die Jode as ’n korporatiewe groep mense te 
maak weens hul sondes teen nie hul Jesus nie, maar ons s’n: 
“En hierdie bose rampe het hulle gely omdat hulle ’n uiters 
bose volk was, wat, hoewel skuldig aan baie ander sondes, 
nie so streng daarvoor gestraf is nie as vir dié wat teenoor 
ons Jesus gepleeg is.”12 

’n Mens kan jou die apostel Paulus se hartseer indink oor 
sulke kommentaar. Om nie te praat van Jesus se hartseer 
wanneer Origenes probeer om die Jode van enige aanspraak 
op hul eie Messias te stroop nie, hoewel Jesus Homself as “die 
Koning van die Jode” geëien het (Matt 27:11).

WETLIKE BEPERKINGS

Teen die begin van die vierde eeu het die skeiding tussen 
die Kerk en die Joodse gemeenskap so groot geword dat die 
Kerk beperkings op verskillende vorme van sosiale interaksie 
tussen die twee groepe begin stel het. Met verloop van tyd sou 
die beperkings en voorskrifte ál strenger word.

306 n.C. – Die Sinode van Elvira plaas beperkings op die ver-
skillende vorme van gemeenskap of sosiale interaksie tussen 
Christene en Jode. Christene is deur kanon 16 verbied om 
met Jode te trou en is gedreig om uitgesluit te word van die 
Nagmaal as hulle nie gehoor gee nie. Kanon 48 het dit as 
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’n sondige daad beskryf om ’n Jood se gewasse te seën en 
kanon 50 het Christene verbied om saam met Jode te eet.13 
Teen hierdie tyd het die Kerkwet jou verbied om saam met ’n 
Jood ’n maaltyd te geniet!

Die Kerk het skaars hierdie beperkings uitgereik of wetlike 
beperkings is bygevoeg. Op die oomblik toe Christene poli-
tieke mag verkry het, het die wetlike owerhede doodgewoon 
verordeninge uitgevaardig gegrond op vervangingsteologie 
se vooroordeel teen die Jode.

315 n.C. – Keiser Konstantyn publiseer die Edik van Milaan, 
en Jode mag nie meer in Jerusalem woon nie. Hoewel die 
Here die stad Jerusalem aan die Joodse volk gegee het (vgl. 
Deut 1:8), het die Kerk hulle nou verbied om daar te woon. 
Jode is ook verbied om enigiemand wat die Judaïsme wou 
verlaat, te probeer ontmoedig, want dan sou hulle lewend 
verbrand kon word. Christene wat hulle as bekeerlinge na 
Judaïsme sou wend, is met ernstige straf gedreig:

Ons wil dit aan die Jode en hul ouderlinge en hul 
stam vaders bekend maak dat sou enigeen van hulle, 
ná die inwerkingtreding van hierdie wet, dit waag om 
iemand wat hul gevaarlike sekte ontvlug en hom tot 
die aanbidding van God [Christendom] verbind het, 
met klippe of ’n ander manifestasie van woede aan te 
val, hy vinnig aan die vlamme oorgegee en verbrand 
moet word saam met al sy medepligtiges. Verder, in-
dien enigeen van die bevolking by hul afskuwelike sekte 
aansluit en hul vergaderings bywoon, sal hy saam met 
hulle die verdiende straf dra.14 
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325 n.C. – Die Konsilie of Raad van Nicea besluit om die 
Christelike viering van Paasfees vir ewig te skei van die Joodse 
oorsprong van die Pasga. Skynbaar het die raad vergeet dat 
Jesus en sy dissipels die Pasga gevier het, toe hulle gesê het:

Dit is uitermate onbetaamlik dat ons die gebruike van 
die Jode op hierdie heiligste van feeste volg. Laat ons 
van nou af niks meer gemeen hê met hierdie afskuwe-
like mense nie … Ons behoort daarom niks gemeen te 
hê met die Jode nie … Ons aanbidding volg ’n … meer 
geskikte weg … Ons begeer, liewe broers, om onsself 
af te skei van die veragtelike gemeenskap met die Jode 
… Hoe dan kan ons hierdie Jode volg, wat byna sonder 
twyfel verblind is.”15 

330 n.C. – In hierdie jaar het Tertullianus, ’n teoloog van die 
vroeë Kerk, sy verhandeling Adversus Judaeos (Teen die Jode) 
geskryf, ’n goed ontwikkelde argument uit die Bybel vir die 
verwerping van die Jode en hul vervanging deur die Kerk. 
Onder sy algemene eise het hy breedvoerig aangevoer dat 
die Kerk nou die erfgenaam is van die beloftes wat aan die 
Joodse volk in die Abrahamitiese, die Dawidiese en die nuwe 
verbond gegee is. Met behulp van Daniël 9 het Tertullianus 
aangevoer dat die vernietiging van Jerusalem en die tempel in 
70 n.C. God se geprofeteerde stempel van verwerping van die 
Joodse volk was. Vandag is vervangingsteoloë oortuig hier van. 
Eerder as om 70 n.C. te sien as nog ’n tydelike skorsing van die 
Jode uit die land en ’n korttermyntugtiging van die Here van 
sy verbondsvolk in direkte ooreenstemming met die vloeke 
in die Mosaïese verbond, sien feitlik al die vervangingsteoloë 



Wa n n e e r  'n  J o o d  d i e  w ê r e l d  r e g e e r

158

dit as ’n bepalende gebeurtenis waardeur die Jode permanent 
deur God verstoot is en enige aanspraak op ’n toekomstige 
herwinning van die verbondsbeloftes verbeur.

DIE HEMEL IS VIR ONS, 
NIE VIR JOU NIE!

320 n.C. – Cyprianus, die biskop van Kartage, het Drie 
boeke van getuienisse teen die Jode geskryf. Hierin kom al 
die argumente voor wat nou algemeen in die Kerk aanvaar 
word. Cyprianus verklaar uitdruklik dat nie-Jode (heidene 
of die nasies) en nie Jode nie “die koninkryk van die hemel” 
sou beërwe:

Die Jode het onder die swaar toorn van God gekom 
omdat hulle die Here verlaat het, en afgode gevolg het 
… Dit is voorheen geprofeteer dat hulle die Here nie 
sou ken nie, Hom nie sou verstaan nie, en Hom nie sou 
ontvang nie … Die Jode verstaan nie die Heilige Skrif 
nie, maar sal dit verstaan in die laaste tye, nadat Chris-
tus gekom het … Die Jode behoort Jerusalem te verloor, 
en behoort die land wat hulle ontvang het, te verlaat. 
Hulle behoort ook die lig van die Here te verloor. Twee 
volke is geprofeteer, die ouer volk en die jonger een; dit 
is, die ou volk wat uit die Jode bestaan het, en die nuwe 
volk wat uit ons bestaan. Die koninkryk van die hemel 
behoort eerder aan die Heidene as aan die Jode.16 

341 n.C. – Die Konsilie of Raad van Antiochië verbied Chris-
tene om die Pasga saam met Jode te vier.17 
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350 n.C. – Die Christelike keiser Konstantinus verbied huwe-
like tussen Joodse mans en Christenvroue. Selfs bestaande 
huwelike moes ontbind word. Christenmans wat met Joodse 
vroue getrou het, is sowaar met die doodstraf gedreig.18 

343-381 n.C. – Die Sinode van Laodisea keur kanon 38 goed, 
wat verklaar: “Dit is nie [vir Christene] geoorloof om onge-
suurde brood van Jode te ontvang of om deel te hê aan hul 
goddeloosheid nie.”19

“ ’N GROOT ROMMELHOOP 
VAN HOERE”

380 n.C. – Die vuilste, mees opswepende en giftigste anti-
Joodse polemiek van die vroeë eeue was ’n reeks diskoerse 
bekend as “Homilië teen die Jode” deur Johannes Chrysosto-
mus. Chrysostomus het die logika van vervangings teologie 
dalk beter as die meeste ander Christelike leiers verstaan, 
en het beweer dat Christene “hulle [Jode] moet haat en hul 
bloed moet eis” omdat God die Jode so haat.20 Hoewel daar 
baie oor Chrysostomus se haatdraende retoriek teenoor 
God se verbondsvolk geskryf is, wil ek net ’n klein voorbeeld 
hier aanhaal:

Jode is ’n versameling verwyfdes en ’n groot rommel-
hoop van hoere.21 

Hulle [Jode] leef vir hul mae, hulle vergaap hulle aan 
die dinge van die wêreld, hul toestand is nie veel beter 
as dié van varke of bokke nie as gevolg van hul wellus en 
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hul matelose vraatsugtigheid. Hulle ken eintlik net een 
ding: hoe om hul mae vol te maak en dronk te wees.22 

Wat is hierdie siekte? Die feeste van die jammerlike 
en beklaenswaardige Jode sal binnekort die een na die 
ander vinnig na mekaar op ons toesak: die Fees van 
Basuine, die Loofhuttefees, die vasdae. Daar is baie 
mense in ons geledere wat sê hulle dink soos ons. Tog 
het sommige van hulle hierdie feeste gaan dophou en 
ander sal hulle by die Jode aansluit om die feeste te 
onderhou en die vasdae na te kom. Ek wens ek kan hier 
perverse gebruik nou dadelik uit die Kerk verdryf.23 

Moenie verbaas wees dat ek die Jode ellendig noem 
nie. Hulle is werklik armsalig en uiters ellendig … Hoe-
wel hierdie Jode as seuns geroep is tot aanneming, het 
hulle teruggeval in ’n verwantskap met honde.24 

Die Jode is wreder as enige struikrower en doen 
meer skade aan diegene wat in hul strikke loop. Hulle 
stroop nie net ’n slagoffer se klere van sy lyf af of dien 
wonde toe aan sy lyf soos daardie rowers op pad na 
Jerigo nie. Inteendeel, die Jode veroorsaak dodelike 
beserings aan die slagoffer se siel, dien tien duisend 
wonde toe, en laat dit in ’n put van goddeloosheid lê.25 

Ten slotte is dit belangrik om daarop te let dat hierdie man wat 
in die tradisionele kerke bekendheid verwerf het as ’n “heilige 
man”, letterlik die Joodse volk gedemoniseer het:

Die sinagoge is nie net ’n bordeel en ’n teater nie; dit 
is ook ’n rowerspelonk en ’n herberg vir wilde diere … 
Maar watter hoop op saligheid bly oor wanneer God 
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’n volk versaak het? Wanneer God ’n plek versaak het, 
word dit die woonplek van duiwels.26

Die sinagoge verdien inderdaad minder eer as enige 
herberg. Dit is nie net ’n herberg vir rowers en bedrieërs 
nie, maar ook vir duiwels. Dit is nie net van sinagoges 
waar nie, maar ook van die Jode se siele, soos ek aan die 
einde van my homilie sal probeer bewys.27 

Min hoef gesê te word oor wat gebeur wanneer ’n mens ’n 
hele volk ontmens en hulle as duiwelbesete diere voorstel. 
Hoewel Johannes Chrysostomus die Jode hoere, bokke, varke 
en duiwelbesete honde genoem het, het Hitler na hulle verwys 
as ’n plaag parasiete. Die een man is deur die Christelike Kerk 
as ’n heilige vereer, terwyl die ander een se naam vir altyd, 
en met reg, in skande sal voortleef. Die skrywer Steven Katz 
verwys na Johannes Chrysostomus se polemiek oor die Jode 
as “die beslissende wending van Christelike anti-Judaïsme 
in die geskiedenis, ’n wending waarvan die uiteindelike ver-
minkende gevolge in die politieke anti-Semitisme van Adolf 
Hitler uitgespeel is”.28 

DIE TERREUR VAN DIE CHRISTELIKE 
STAATSMAG BEGIN

379-395 n.C. – In die geskiedenis van die Christelike haat 
jeens die Jode was hierdie tydperk ’n keerpunt, omdat keiser 
Theodosius Christenskap die amptelike staatsgodsdiens van 
die Romeinse Ryk gemaak het. Die huwelik tussen Kerk en 
staat was nou voltooi, en die volle mag van die staat het nou 
aan die vervangingsteoloë behoort.
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388 n.C. – In hierdie jaar het Christene ’n sinagoge in die 
stad Kallinkum op die oewer van die Eufraatrivier naby 
die hedendaagse stad Ar-Raqqah in Noord-sentraal-Sirië 
afgebrand. Die plaaslike biskop het die afbranding aange-
moedig. Toe die plaaslike burgerlike regeerder ’n brief aan 
keiser Theodosius I stuur waarin hy vra dat ’n bevel uitgereik 
word dat die biskop vergoeding moet betaal deur die sinagoge 
te herbou, het aartsbiskop Ambrose van Milaan (ook bekend 
as die Heilige Ambrose) ingegryp en self ’n brief aan die 
keiser gestuur waarin hy vra dat die bevel van vergoeding 
herroep moet word. Hy het aangevoer dat as die biskop die 
keiser sou gehoorsaam dit die Jode die reg sou gee wat hulle 
soek en van hom ’n afvallige maak. Hy het verder aangevoer 
dat die herbouing van die sinagoge sou beteken dat die Jode 
oor die plaaslike Christene sou seëvier en dat dit heeltemal 
onaanvaarbaar was. Ambrose se brief lees soos volg:

Ambrose, biskop, aan die mees lankmoedige prins en 
geseënde keiser Theodosius die verhewe. ’n Verslag is 
ingedien deur die militêre graaf van die Ooste dat ’n 
sinagoge afgebrand is en dat dit op gesag van die biskop 
plaasgevind het. U het opdrag gegee dat die skuldiges 
gestraf moet word en dat die sinagoge deur die biskop 
herbou moet word… . Is u nie bang nie, o keiser, dat hy 
aan u vonnis sal voldoen nie; is u nie bang dat hy in sy 
geloof sal misluk nie? … Wat is dan van groter belang, 
die skyn van wetlike dissipline of die saak van die ge loof? 
Is dit nodig dat wetlike berisping aan godsdiens moet 
toegee. Daar is nie voldoende rede vir so ’n opskud ding 
nie, dat die mense so erg gestraf moet word omdat hulle 
’n sinagoge afgebrand het, ’n huis van ongeloof, ’n huis 
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van goddeloosheid, ’n houer van dwaasheid wat deur 
God self veroordeel word… . Sal u hierdie oorwinning 
oor die Kerk van God aan die Jode toegee? Hierdie 
oorwinning oor Christus se mense? Hierdie opheffing, 
o keiser, van die ongelowiges? Hierdie verblyding aan 
die sinagoge, hierdie smart aan die Kerk?”

Ambrose sluit sy verklaring af deur te sê “God verbied tussen-
koms vir diesulkes [Jode]”.29 

Soos vroeër genoem, het die gesag van die Kerk skaars 
verweef geraak met die mag van die staat, of die openlike 
skending en mishandeling van Jode het die norm geword. Die 
haat en mishandeling wat voorheen hoofsaaklik in teologiese 
verklarings en beledigings vervat is, het spoedig in uiterlike 
geweld en strydlus ontaard. Staatsterreur is minstens die vol-
gende duisend jaar deur die Christendom bevorder, en die 
hewigste globale vervolging van die Joodse volk het hieruit 
voortgespruit.

410 n.C. – Theodosius II het die Derde Nuwe Wet uitgevaardig 
wat Jode verbied het om enige eervolle amp of posisie binne 
die Romeinse staat te beklee. Jode is egter verplig om posisies 
in openbare kantore te aanvaar of te behou indien dit tot hul 
eie finansiële verliese sou lei. Die Derde Nuwe Wet het ook ’n 
verbod op die bou van nuwe sinagoges geplaas. Hierdie ver-
bod sou later deur Moslemregerings nageboots en toegepas 
word, en ironies genoeg was dit dikwels ook van krag op 
Christelike kerke. Die oorblyfsels van hierdie wette is vandag 
steeds te sien in lande soos Saoedi-Arabië, wat die bou van 
enige kerk verbied. Hier volg ’n gedeelte van die Derde Nuwe 
Wet van Theodosius:
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… ons beskik deur hierdie wet om geldig te wees vir 
alle tye: Geen Jood … sal ampte of posisies vervul nie; 
geeneen sal by die administrasie van diens aan die 
stad toegelaat word nie; en geeneen sal die amp van 
verdediger van die stad beklee nie. In der waarheid, 
ons glo dit is sonde dat die vyande van die hemelse 
majesteit en van die Romeinse wette die eksekuteurs van 
ons wette kan word – waarvan hulle die administrasie 
skelm verkry het en dat hulle, versterk deur die gesag 
van die verkreë rang, die mag kan hê om te oordeel, of 
te besluit soos hulle wil teen Christene, ja, dikwels selfs 
oor biskoppe van ons heilige godsdiens self, en dus, as 
gevolg, ons geloof beledig. Verder, om dieselfde rede, 
verbied ons dat enige sinagoge verrys as ’n nuwe gebou. 
Hoewel dit toegelaat word dat die ou sinagoges wat nou 
dreig om in duie te stort, staande gehou kan word.30 

415 n.C. – Cyril, die patriarg van Aleksandrië, het onmiddel-
lik nadat hy in die amp bevestig is, ’n reeks maatreëls ingestel 
wat gelei het tot die uitsetting van elke Jood in Aleksandrië. 
Al die sinagoges in die stad is afgebreek, en Joodse huise en 
sakeondernemings is tot op die grond afgebrand. Edward 
Gibbon, die skrywer van The Decline and Fall of the Roman 
Empire, beskryf dit so:

Sonder enige geregtelike vonnis en sonder enige ko-
nin klike mandaat het die aartsvader met dagbreek ’n 
aanval deur ’n opruiende skare op die sinagoges gelei. 
Die Jode was ongewapen en onvoorbereid en kon nie 
weerstand bied nie; hul huise van gebed is gelyk met die 
grond gemaak, en die Episkopaalse vegter het, nadat hy 
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sy troepe met die buit vergoed het, die oorblyfsel van 
die ongelowige volk uit die stad verdryf … In hierdie 
losbandige vergryp is die onskuldige met die skuldige 
verwar, en Aleksandrië is verarm deur die verlies van 
’n ryk en vlytige kolonie.31 

415 n.C. – Augustinus van Hippo, miskien die belangrikste 
teoloog in die hele geskiedenis van die Kerk, het vervangings-
teologie sterk verwoord terwyl hy die Joodse volk beledig 
het: “Die Christelike mense is dan eerder Israel … Maar die 
menigte Jode, wat tereg verwerp is vir hul verraad, het hul 
geboortereg vir die genot van die vlees verkoop, sodat hulle 
nie langer tot Jakob behoort nie, maar eerder tot Esau. Want 
julle weet dat daar met hierdie verborge betekenis gesê is “die 
oudste sal die jongste dien”.32 

Dit is belangrik om daarop te let dat wanneer Augustinus 
sê die Jode is verwerp, praat hy van sy lering of doktrine van 
onvoorwaardelike verkiesing, waarvolgens God sommige 
mense (die uitverkorenes) voorbestem vir redding, terwyl 
ander bestem is vir die verdoemenis.

Die voor die hand liggende probleem met Augustinus se 
standpunt is dat hy hierdie verwerping nie op ’n spesifieke 
individu toepas nie, maar op ’n hele nasie. Wat nog erger is, 
is dat hy die term “verwerping” meer bepaald toepas op die 
Joodse volk, van wie die apostel Paulus duidelik verklaar 
dat hoewel sommige vir hul ongeloof afgesny sal word, sal 
hul korporatiewe verkiesing tot redding vir altyd bly (vgl. 
Rom 9–11).

In sy kommentaar oor die Psalms vergelyk Augustinus 
die Joodse volk herhaaldelik met Judas Iskariot, wat vir ewig 
skuldig aan die dood van Jesus bly:
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Judas verteenwoordig die Jode wat vyande van Chris-
tus was, wat Christus toe gehaat het; en nou, in hul ge-
slagtelike opvolging, sit hierdie spesie van godde loos-
heid hul haat vir Hom voort. Van hierdie manne, en 
van hierdie volk, kan nie net wat ons lees openlik in dié 
Psalm ontdek en maklik verstaan word nie, maar ook 
die dinge wat uitdruklik aangaande Judas ver klaar word.

Die Psalm [109] gaan dan voort: “Ja, hy het die vloek 
liefgehad en – dit het oor hom gekom” (Ps 109:17). 
Hoewel Judas die vloek liefgehad het deur die diefstal 
uit die geldsak, sowel as om die Here te verkoop en 
te verraai: nogtans het daardie volk die vloek meer 
openlik liefgehad, toe hulle gesê het: “Laat sy bloed op 
ons en op ons kinders kom! … Hy het die seëninge nie 
liefgehad nie, daarom sal dit ver van hom af wegbly.”33 

Augustinus het spesifiek verwys na die oordeelsdag waarop 
die Joodse volk skynbaar vir ewig verdoem sou word: “Wan-
neer die Seun van die Mens in sy heerlikheid kom, en al die 
engele saam met Hom, en voor Hom al die nasies vergader; 
en die res wat aan ons vooruit vertel is oor die komende 
oordeel op daardie plek selfs tot die heel laaste vonnis voltrek 
is. En die Jode, aangesien hulle in daardie oordeel gestraf 
sal word omdat hulle in hul boosheid volhard het, soos dit 
elders ge skryf staan: “Hulle sal Hom aanskou vir wie hulle 
deurboor het.”34 

Die probleem is weer eens dat Augustinus Sagaria se 
woor de verdraai sodat dit presies die teenoorgestelde be-
teken as wat die profeet eintlik sê. Augustinus haal slegs ’n 
klein gedeelte van Sagaria 12:10 aan, en gebruik dit om te 
redeneer dat die Joodse volk korporatief verdoem sal word op 
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die oordeelsdag. Die volle vers (eerste deel) sê eintlik wanneer 
die Joodse volk Hom aanskou vir wie hulle deurboor het, sal 
hulle rouklaag (berou hê) en die “Gees van genade” ontvang. 
Augustinus ignoreer ook Paulus se uitdruklike verwysing na 
die feit dat wanneer Christus terugkeer, “sal die hele Israel 
gered word” (Rom 11:26). Dit is duidelik dat Augustinus se 
vervangingsteologie en vooroordeel teen die Joodse volk hom 
verblind het vir sy verantwoordelikheid om hierdie teksverse 
eerlik uit te lê. Hoeveel onderwysers en teoloë wat andersins 
uitstekend is, word vandag betower deur vervangingsteologie, 
wat hul vermoë kniehalter om soveel kritieke gedeeltes in die 
Skrif reg te vertolk?

DIE SINAGOGE IS “DIE DUIWEL SE 
TOEVLUG, SATAN SE VESTING”

418 n.C. – Die Latynse Kerkvader Hieronimus het, wanneer 
hy van die Joodse sinagoges gepraat het, die mees opruiende 
beskrywings denkbaar gebruik: “As jy dit ’n bordeel noem, 
’n lêplek van onsedelikheid, die duiwel se toevlug, Satan 
se vesting, ’n plek wat die siel verderf, ’n afgrond van elke 
denk bare ramp of wat ook al, dan sê jy steeds minder as wat 
dit verdien.”35 

Elders het hy in sy diepgesete haat jeens die Jode geroem: 
“As dit raadsaam is om enige mens te haat en enige volk te 
verafsku, het ek ’n vreemde afkeer van diegene wat besny is. 
Want tot vandag toe vervolg hulle ons Here Jesus Christus in 
die sinagoges van Satan.”36 

In die Kerk se oë is die Jode as volk nou ten volle gede-
moniseer en het hulle sinagoges die bymekaarkomplek vir 
Satan en sy werk op die aarde geword. Hoe ver verwyder van 
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Hieronimus se woorde was die pyngevulde uitroep van die 
apostel Paulus vir die redding van die Jode toe hy verklaar 
het: “Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, 
my stamgenote na die vlees, ’n vervloeking te wees, wég van 
Christus af ” (Rom 9:3).

489-519 n.C. – Gedurende hierdie tydperk vernietig Christe-
like gepeupel talle sinagoges in die stede Antiochië, Daphne 
en Ravenna.37 

531 n.C. – Keiser Justinianus vaardig die Justiniaanse Kode uit 
wat Jode verbied om sinagoges te bou, die Bybel in Hebreeus 
te lees, in die openbaar byeen te kom, die Pasga voor die 
Paasfees te vier, of om teen Christene in die hof te getuig: “Ons 
… bepaal dat geen ketter, of selfs hulle wat die Joodse bygeloof 
koester, getuienis teen ortodokse Christene mag bring wat 
betrokke is in ’n geding, as een van die partye ’n ortodokse 
Christen is nie.”38 

535 n.C. – Die Sinode van Claremont besluit dat Jode nie 
openbare ampte mag beklee of enige vorm van gesag oor 
Christene mag hê nie.39 

538 n.C. – Die Derde en die Vierde Raad van Orleans ver-
bied Jode om gedurende die Paasseisoen in die openbaar te 
ver skyn. Kanon 30 bepaal dat “vanaf die Donderdag voor 
Paasfees, vir vier dae, mag Jode nie in die teenwoordigheid 
van Chris tene wees nie”. Huwelike tussen Christene en Jode 
is verbode en Christene is verbied om hulle tot Judaïsme 
te bekeer.40 
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GEVOLGTREKKING

Van die begin van die tweede eeu tot die laat vierde eeu begin 
vervangingsteologie se denke in die Kerk nie net ontwikkel 
nie maar raak dit sterk gevestig. Toe die gesag van die Kerk 
verweef raak met die mag van die staat, is die Joodse volk 
deurlopend onderwerp aan ’n reeks misbruike, vervolgings 
en, by tye, selfs grootskaalse uitsetting van hele gemeen-
skap pe. Dit is maklik om vervangingsteologie regstreeks te 
verbind met die daadwerklike pogings om die Joodse volk 
te vervreem van hul eiendom, lewensbestaan, geluk, vrede, 
waardigheid, en uiteindelik hul identiteit en die reg om te leef.

O Here, mag ons wat daarna streef om U te volg, leer uit 
die sondes van hulle wat voor ons geleef het. Mag ons 
berou hê oor elke vorm van vooroordeel, of dit in ons 
houding of in ons teologie jeens die seuns van Israel is. 
Soos wat ons u evangelie verkondig, mag ons waarlik die 
liefde van Jesus die Messias aan u verbondsvolk betoon.
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HOOFSTUK 10

Christelike Jodehaat: 
van die vierde eeu tot 
die Joodse volksmoord

In die vorige hoofstuk het ons die aanvang van vervang ings-
teologie in die vroeë Kerk nagespeur wat tot die wydver sprei de 
haat, misbruik en vervolging van die Joodse volk gelei het. 
Dit het alles eksponensieel toegeneem toe die gesag van die 
Kerk verweef geraak het met die mag van die staat. Hier na 
is die Joodse volk byna drie honderd jaar aan volgehoue ver-
volging deur die Christendom onderwerp. Ná die vyfde eeu het 
anti-Semitisme ingewortel in die struktuur van die Europese 
Christelike kultuur. Dié tydperk is gekenmerk deur sporadiese 
vervolging, die ontvoering van Joodse kinders, gedwonge doop 
en bekerings, toenemende ekonomiese druk, die beslaglegging 
van eiendom, uitsettings, gedwonge sla wer ny en selfs veelvul-
dige menseslagtings van hele Joodse gemeenskappe.

Voordat ons verder na die verdoemende verslag kyk, wil ek 
daarteen waarsku dat dít oppervlakkig gelees word. As gevolg 
van herhaling is dit maklik om ongevoelig te raak vir die erns 
van wat oorgedra word. Dit is nie maklik om geval na geval 
en verslag na verslag te lees van Christene wat Jode vervolg, 
misbruik, verraai, verslaaf, vermoor en uitmoor nie. Dit is 
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noodsaaklik dat ons nie eenvoudig ons emosies afskakel en 
onsself oor hieroor verhard nie. Ek moedig jou aan om ’n 
oomblik te talm en die Here te vra om sy hart oor hierdie 
gruwels aan jou bekend te maak en sy passie vir sy volk in jou 
hart te laat opwel. Ek moedig jou as leser aan om ’n opregte 
en ware weersin in en afkeer van die gruwels te ontwikkel wat 
belydende Christene die afgelope twee duisend jaar gewillig 
toegelaat het om in die naam van Jesus te floreer. Dit is slegs 
deur hierdie weersin en afkeer dat die Kerk in staat sal wees 
om te verhoed dat dieselfde foute begaan word, sou sulke bose 
tye ons weer oorval.

558 n.C. – Ferréol, die biskop van Uzès in Frankryk, laat al 
die Jode in sy bisdom saamkom in die kerk van St. Theodoric 
om ’n preek oor die doop aan te hoor. Jode wat hulle nie ná 
hierdie preek tot die Christendom bekeer het nie, is uit die 
distrik verban.1 

613 n.C. – Ernstige vervolging ontstaan in Spanje. Jode word 
die keuse gegee om óf tot die Christendom te bekeer óf uit 
die land verban te word. Baie Joodse kinders ouer as ses 
jaar word van hul ouers weggeneem en word as Christene 
grootgemaak.2 

692 n.C. – ’n Kerkraad wat in 692 n.C. onder Justinianus II in 
Konstantinopel gehou is en wat bekend staan as die Quinisext-
raad of die Raad in Trullo, het alle sosiale aanraking tussen 
Christene en Jode probeer verbreek: “Laat niemand … die 
ongesuurde brode van die Jode eet of enige gemeensame 
omgang met hulle hê, of hulle laat kom wanneer daar siekte 
is, of medisyne van hulle ontvang, of saam met hulle bad nie 
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… Wie ook al Jode inroep as dokters of saam met hulle bad, 
moet uit hul posisie verwyder word.”3 Volgens The Catholic 
Encyclopedia is die raad deur honderde biskoppe uit die ooste 
en die weste bygewoon.4”

694 n.C. – Die Sewentiende Kerkraad van Toledo, wat deur 
koning Ergica van Spanje byeengeroep is, verklaar gedeeltelik 
in die agtste kanon: “Die Jode … sal van hul eiendom ont-
neem word tot voordeel van die kantoor van die ontvanger 
van inkomste en belasting, en sal vir ewig slawe wees. Hulle 
aan wie die koning hulle as slawe stuur, moet toesien dat hulle 
nie langer hul Joodse gebruike beoefen nie, en die kinders 
moet van hulle weggeneem word wanneer hulle sewe jaar oud 
is, en aan Christene gegee word om mee te trou.”5 

Dié verslawing van die Joodse volk is sonder twyfel onder-
steun deur geskrifte van die verskeie bekende Christene, soos 
Chrysostomus, Origenes en Hieronimus, wat almal aan ge-
voer het dat God die Jode aan ’n lewe van voortdurende sla-
wer ny oorgelewer het as gevolg van hul gesamentlike skuld 
aan Jesus se moord.

722 n.C. – Die Bisantynse keiser Leo III verbied Judaïsme. 
Baie Jode in Europa word met geweld teen hul sin gedoop.6 

1078 n.C. – Pous Gregorius VII besluit dat Jode nie ampte 
mag beklee of Christene se meerderes mag wees nie.7 

DIE EERSTE JOODSE VOLKSMOORD

1096 n.C. – Die Eerste Kruistog het in hierdie jaar begin. Dit 
was die eerste van agt Kruistogte, wat langer as twee honderd 
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jaar geduur het. Hoewel die hoofdoel van die kruistogte 
was om Jerusalem van Moslembeheer te bevry, was Jode ’n 
bedui dende bykomende teiken. Soos die soldate deur Europa 
onderweg was na die Heilige Land is groot getalle Jode in 
Duitsland, Frankryk en Engeland vermoor. Sommige ge-
skied kundiges verwys na hierdie tydperk as “die eerste Joodse 
volksmoord.”8 Tydens die Eerste Kruistog is meer as twaalf 
duisend Jode in die Rynvallei uitgemoor. 

1099 n.C. – Die Kruisvaarders in Jerusalem keer al die Jode 
in die stad in ’n sentrale sinagoge vas en steek dit aan die 
brand. Diegene wat probeer ontsnap, word teruggedwing in 
die brandende gebou.9 

ONMENSLIKE, WILDE DIERE

1120 n.C. – Eerwaarde Petrus, ’n magtige Franse klooster-
vader, skep in sy verhandeling Against the Inveterate Obduracy 
of Jews (Teen die verstokte halsstarrigheid van Jode) een van die 
mees buitengewone voorbeelde van Christelike mishandeling 
van die Jode in die Kerk se geskiedenis. Die voorwoord by 
sy langerige vervangingsteologiese smaadrede begin so: “Ek 
benader julle, o Jode – julle. Ek sê, wat selfs tot vandag toe 
die Seun van God ontken. Hoe lank nog, ellendiges, sal julle 
misluk om die waarheid te glo?”10 

Petrus stel die Jode voor as onmenslike diere, wat bloot 
geskik is om voor die wêreld as voorbeelde van geestelike ver-
worpenes te paradeer: “… nietemin, as jy menslik is. Trouens, 
ek durf nie bely dat jy menslik is nie, dat ek nie dalk sou lieg 
nie, want ek erken dat die rasionele denke wat mense van 
ander diere of wilde diere skei … uitgesterf het, of eerder, 
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begrawe is in jou… . Ek lei, dan, die monsteragtige dier uit sy 
lêplek en stoot dit laggend op die verhoog van die hele wêreld, 
voor al die volke om te sien … O Jode, o wilde diere …”11 

1121 n.C. – Jode word verdryf uit Vlaandere, wat tans deel 
vorm van België. Hulle kon nie terugkeer of geduld word voor-
dat hulle nie berou toon oor die moord op Jesus Christus nie.12 

1146 n.C. – Die Tweede Kruistog begin. ’n Franse monnik, 
Radulphe, wakker deur sy prediking en veroordeling van die 
Jode verskeie slagtings aan in die Rynland, Keulen, Mainz, 
Worms en Speyer. Hy vra openlik vir die slagting van die 
Jode deur te verklaar: “Die Jode moet as die vyande van die 
Christelike godsdiens verslaan word.”13 Radulphe se idee dat die 
“Kruistogte tuis moet begin” bereik Frankryk vanuit Duits-
land, en dit lei tot die slagting van Jode in Carentan, Rameru, 
Sully en Boheme.14 

1180-’81 n.C. – Die Franse koning Philip Augustus lê beslag 
op alle Joodse eiendom en verban Jode uit die land. Al hul 
huise word die eiendom van die koning.15 ’n Monnik met die 
naam Rigord, gee die volgende beskrywing:

[Philip het gehoor] dat die Jode wat in Parys gewoon 
het, gewoonlik elke jaar op Paasdag of gedurende die 
heilige week van die Passie, in die geheim ’n Christen in 
ondergrondse grafkelders doodmaak as ’n offer om hul 
minagting vir die Christelike godsdiens te toon. Hulle 
het lank met hierdie boosheid volgehou, besiel deur die 
duiwel, en in Philip se pa se tyd, is baie van hulle ge-
gryp en verbrand… . in dieselfde jaar waarin die heilige 
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bestuur van die koninkryk van die Franse in Rheims 
aan hom opgelê is, op ’n Sabbat, die sestiende Februarie 
[1180], is die Jode in die hele Frankryk op sy bevel in hul 
sinagoges gevange geneem en van hul goud en silwer en 
klere gestroop … Dit was ’n voorbode van hul uitsetting, 
wat deur die wil van God spoedig sou volg.16

1182 n.C. – Koning Philip publiseer die volgende uitsettings-
bevel: “Onroerende eiendom egter, soos huise, velde, win-
ger de, skure en wynperse, het hy gekonfiskeer … In Julie is 
hulle verplig om Frankryk te verlaat en al hul sinagoges is in 
kerke omgeskep.”17 

1189 n.C. – Hoewel Jode verbied is om die kroning van ko-
ning Richard die Leeuhart by te woon, het sommige Joodse 
leiers nogtans geskenke vir die nuwe koning gebring. Richard 
se howelinge het hulle gestroop en geslaan. Dit het gelei tot ’n 
gerug dat Richard beveel het dat al die Jode doodgemaak moet 
word. Dit het tot ’n slagting onder die Jode in Londen gelei. 
Baie Jode is doodgeslaan, beroof en lewend verbrand. Talle 
Joodse huise is afgebrand, en die Jode is teen hul sin gedoop.18 

SLAWE WAT DEUR GOD VERWERP IS

1205 n.C. – “Deur hul eie skuld,” skryf pous Innocentius III 
aan twee van sy aartsbiskoppe, “is die Jode onderworpe aan 
ewigdurende slawerny omdat hulle die Here gekruisig het … 
As slawe wat deur God verwerp is, met Wie se dood hulle 
goddeloos saamgesweer het, sal hulle as gevolg van hierdie 
daad hulleself erken as die slawe van diegene wat deur Chris-
tus se dood vrygemaak is.”19
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Dit is belangrik om die gevolge wat sulke stellings op die 
algemene kultuur van Europa gehad het, in oënskou te neem. 
Dit is die pous self, die mees gesaghebbende geestelike leier 
in die hele Christendom, die sogenaamde plaasvervanger 
(vikaris) van Christus, wat verklaar dat al die Jode deur hul 
eie skuld onherroeplik boos is en deur God vir ewig die rol 
van slawe aan Christene toegeskryf is. Nie net is Paulus se 
waarskuwings teen hierdie tyd lankal vergete nie, maar dit is 
ook vertrap namate die Christendom byna sinoniem geword 
het met haat vir en vernedering, veragting en onderwerping 
van die Joodse volk. Hoe ver het die Kerk nie verval nie.

DIE KENTEKEN

Min mense is bewus daarvan dat die berugte Joodse kenteken 
van Nazi-Duitsland ’n lank gevestigde praktyk in Christelike 
Europa was. Volgens The Jewish Encyclopedia “… blyk die idee 
van diskriminasie van hierdie aard afgelei te wees van Islam, 
deurdat die kleredrag van die Jode reeds sedert die Verdrag 
van Omar (640 n.C.) gekenmerk is deur ’n ander kleur as dié 
van die ware gelowige toe Jode beveel is om ’n geel soom op 
hul boonste laag klere te dra. Dit was ’n duidelike voorloper 
van die kenteken.”20 

Volgens Bernard Lewis, ’n kenner van die Islamitiese ge-
skiedenis, is Christene sowel as Jode onder Islamitiese heer-
skappy gedwing om duidelike embleme op hul klere te dra. 
Die geel kenteken is blykbaar eers in die negende eeu deur ’n 
kalief in Bagdad ingestel, van waar dit in die Middeleeue na 
die Weste versprei het.21 

Hoewel hierdie praktyk onder Islam begin het, is dit om 
die beurt deur Moslems en die Christendom gebruik en het 
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dit dikwels in Europa voorgekom. In 1269 het Louis IX van 
Frankryk ’n boete opgelê aan enige Jood wat nie die ken-
teken in die openbaar gedra het nie. Verskeie plaaslike rade in 
Frankryk het wetstoepassing hervat in stede soos Arles in 1234 
en 1260, Béziers in 1246, Albi in 1254, Nîmes in 1284 en 1365, 
Avignon in 1326 en 1337, Rodez in 1336 en Vanves in 1368.22 
Dit is gebruik in Engeland (in die vorm van twee tablette), in 
Frankryk (in die vorm van ’n doekring), sowel as in Spanje, 
Italië en die res van Europa. Hierdie onterende teken is met 
tussenposes ses eeue lank op verskeie plekke gebruik en het 
die Jode oral in Europa aan openbare minagting blootgestel. 
Toe Hitler aan bewind kom, het hy bloot ’n Christelike prak-
tyk wat lank reeds in gebruik was, oorgeneem deur die geel 
ovaal kenteken te verander in die Ster van Dawid.

1215 n.C. – Die Vierde Raad van die Lateraan keur kanon-
wette goed wat vereis dat “[Jode], manne sowel as vroue, moet 
in alle Christelike lande hulle van die res van die bevolking in 
openbare plekke deur ’n spesiale soort kleredrag onderskei.” 
Hulle moes die kenteken of spesiale klere dra om hulle van 
Christene te onderskei.23 

1218 n.C. – Pous Honorius III reik ’n pouslike bul uit wat 
vereis dat die wet van die Vierde Raad van die Lateraan af-
ge dwing word, naamlik dat die Jode klere dra om hulle te 
onderskei en dat hulle gedwing word om ’n tiende van al hul 
inkomste aan die plaaslike kerke betaal.24 Albei bepalings is 
dikwels deur latere pouse herhaal.

1227 n.C. – Die Sinode van Narbonne, kanon 3, beslis die 
volgende: “Sodat Jode onderskei kan word van ander, het ons 
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besluit en uitdruklik beveel dat daar in die middel van die 
bors (van hul klere) ’n ovaalvormige kenteken gedra moet 
word, wat die maat van ’n vinger in breedte en een helfte van 
’n palm in hoogte sal wees.”25 

1239 n.C. – Pous Gregorius IX beveel dat kerkleiers in Enge-
land, Frankryk, Portugal en Spanje Joodse boeke op die eerste 
Saterdag van Lydenstyd konfiskeer. Die Talmoed en alle ander 
Joodse boeke wat van laster teen Jesus en die Christendom 
verdink word, is verbrand. Die verbranding van Joodse boeke 
is verskeie kere tussen die dertiende en sestiende eeu gelas.26 

1259 n.C. – ’n Sinode van die aartsbisdom in Mainz, Duitsland, 
beveel alle Jode binne sy grense om geel kentekens te dra.27 

1285 n.C. – München se hele Joodse gemeenskap, altesame 
honderd en tagtig mense, word lewend verbrand weens ver-
meende bloedlaster.28 

1288-’93 n.C. – Die meeste Joodse gemeenskappe in die ko nin-
kryk van Napels, die bakermat van die Europese Joodse kultuur 
van daardie tyd, word vernietig. Elders in Italië word Jode 
verban of gedwing om hulle tot die Christendom te bekeer.29 

1290 n.C. – Koning Edward I reik op 18 Julie opdragte aan die 
balju’s van al die Engelse graafskappe uit dat hulle al die Jode 
wat Engeland nie vrywillig voor Allerheiligedag daardie jaar 
verlaat nie, met geweld moet verwyder. Hulle is toegelaat om 
draagbare besittings saam te neem; die res het die koning se 
eiendom geword. Sestien duisend Jode is verban. Baie van hulle 
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is deur die plaaslike owerhede beroof, en ander het op pad na 
Frankryk verdrink. Die Jode het eers weer in 1655 amptelik na 
Engeland teruggekeer – byna vier honderd jaar later.30 

1298 n.C. – Jode word in Oostenryk, Beiere en Franke ver volg. 
Honderd en veertig Joodse gemeenskappe word vernietig 
en meer as honderd duisend Jode word binne ses maande 
uitgemoor.31 

1306 n.C. – Honderd duisend Jode word uit Frankryk verban 
en vlug met slegs die klere aan hul lyf.32 

1337 n.C. – Jode in België word in ’n reeks moorde uitgewis. 
In die Jewish Encyclopedia staan daar:

Die Jode in België is in hierdie stadium, soos hul broers 
oral in Europa, vervolg op aanklagte van die sken ding 
van gasvryheid, die doodmaak van babas en die ver-
giftiging van putte. Die storm wat oor die Jode in België 
losgebars het, het hulle uitgewis. Die ver nie tig ings werk 
was so volkome dat skaars ’n spoor van hul bestaan 
oorgebly het. ’n Reeks menseslagtings het blykbaar 
ge durende ’n tydperk van twintig jaar plaasgevind, 
wat in 1370 uiteindelik op die slagting van Brussel 
uitgeloop het.33 

1339 n.C. – Die raadslede van Freiburg verbied die vertoning 
van anti-Joodse tonele in die dorp se passiespel as gevolg van 
die bloedige en dodelike reaksie van Christene teen die Jode 
wat gereeld op hierdie vertonings sou volg.34 
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1347 n.C. – Jode word die skuld gegee vir die Swart Dood en 
’n menigte word uitgemoor. In Beiere word twaalf duisend 
uitgemoor; in Erfurt, ’n klein dorpie, drie duisend; naby Tours 
is ’n groot sloot met brandende hout gevul en honderd en sestig 
Jode is lewend verbrand. In Strausberg is twee duisend Jode 
verbrand. In Maintz, ses duisend; in Worms, vier honderd.35 

1366 n.C. - Groot vervolging breek in Spanje uit: “Toe Henry 
de Trastámara die troon as Henry II bestyg, het ’n tyd van ly-
ding en onverdraagsaamheid vir die Kastiliaanse Jode begin, 
wat uitgeloop het op hul uitsetting.” Henry “het daarop aange-
dring dat Jode … nie toegelaat moet word om openbare ampte 
te beklee nie, afsonderlik van Christene moet bly, nie duur 
klere mag dra of op muile mag ry nie, die kenteken moet dra 
en nie toegelaat moet word om Christelike name te hê nie.”36 

1394 n.C. - Jode word vir die tweede maal uit Frankryk verban.

1431 n.C. - Die raad van Basel verbied Jode om universiteit 
toe te gaan, hulle mag nie as tussenpersoon optree in die geval 
van kontrakte waarby Christene betrokke is nie, en hulle word 
verplig om kerk toe te gaan en na Christelike preke te luister.37 

1434 n.C. – Joodse mans in Augsburg moet geel knope aan 
hul klere vaswerk. Oral in Europa word Jode gedwing om ’n 
lang onderkleed, ’n oorjas met ’n geel insetsel, klokkies en ’n 
lang, gepunte geel hoed met ’n groot geel knoop daarop te dra.

1453 n.C. – Die Fransiskaanse monnik Capistrano oortuig 
die koning van Pole om alle Joodse burgerregte te beëindig.
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1478 n.C. – Spaanse Jode is vanaf die veertiende eeu swaar 
vervolg. Baie het hulle uiterlik tot die Christendom bekeer. 
Die Spaanse Inkwisisie is deur die Kerk ingestel om valse 
bekerings te ontmasker. Wette wat die nakomelinge van Jode 
en Moslems verbied om universiteite by te woon, by gods-
dienstige ordes aan te sluit, openbare ampte en ’n lang lys 
ander poste te beklee, is aangeneem.

1490 n.C. – In die hartjie van die winter is al die Jode in die 
stad Genève gedwing om die stad en die omliggende streek 
te verlaat.38 

1492 n.C. – Ferdinand en Isabella vaardig die Edik van Skor-
sing in Spanje uit. Dit beveel alle Jode van watter ouderdom 
ook al om die koninkryk teen die laaste dag van Julie (een 
dag voor Tisja B’Af) te verlaat. Jode is die keuse gegee om as 
Christene gedoop of uit Spanje verban te word. Na raming 
was die getal Jode wat in hierdie tyd in ballingskap was, van 
honderd vyf en sestig duisend tot selfs agt honderd duisend.39 

1497 n.C. – In Portugal vaardig Manuel die Grote “die on-
menslike bevel uit dat alle Joodse kinders tussen vier en twin-
tig jaar oud, ongeag hul geslag, op ’n sekere dag van hul ouers 
weggeneem en op koste van die koning in die Christelike 
geloof grootgemaak moet word”.40 

By die aanhoor hiervan het sowat twintig duisend Jode uit 
die land gevlug, eerder as om as Christene gedoop te word. 
Baie ander het selfdood gepleeg of het martelaars van hul 
geloof geword:
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Baie ouers versmoor hul kinders tydens die laaste af-
skeids omhelsing of gooi hulle in putte en riviere en 
pleeg dan selfdood. “Ek het met my eie oë gesien,” skryf 
die edele Coutinho, “hoe ’n pa, met bedekte hoof, met 
pyn en hartseer sy seun na die doopvont vergesel en 
’n beroep op die Almagtige, as getuie, doen dat hulle, 
pa en seun, wens om eerder te sterf as belyers van die 
Mosaïese geloof. Ek het baie ander verskriklike dinge 
gesien wat aan Jode gedoen is.” Isaac ibn Zachin, die 
seun van ene Abraham ibn Zachin, het homself en sy 
kinders om die lewe gebring omdat hy hulle wou sien 
sterf as Jode.41

DIE ONTSTAAN VAN DIE 
JOODSE GHETTO

1516 n.C. – Die goewerneur van die Republiek van Venesië 
besluit dat Jode toegelaat sou word om net in een deel van die 
stad te woon. Dit was die eerste ghetto in Europa.

Die Roomse ghetto is later deur pous Paulus IV gevestig. 
Jode is op 26 Julie 1556 gedwing om daar te gaan woon. Die 
Roomse ghetto het uit ’n paar smal, vuil strate bestaan wat 
gou oorvol was. Hierdie deel van die stad is jaarliks deur die 
Tiberrivier oorstroom. Elke jaar moes die Jode ’n vernede-
rende seremonie deurgaan waartydens hulle in die openbaar 
moes pleit vir die reg om die daaropvolgende jaar daar te 
bly woon. Hierna moes hulle buitensporige belasting betaal. 
Hierdie jaarlikse seremonie het tot 1850 nog voortgeduur. 
Dié hele vernederende gebeurtenis stem opvallend ooreen 
met die Islamitiese praktyk waarvolgens jizya (belasting) 
geëis word van Jode en Christene onder Moslemregering, wat 
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bekend staan as dhimmis of onderworpe volke. Dit is hartseer 
dat belydende Christene vir dié doelgerigte vernedering ver-
antwoordelik was. Adolf Hitler het later die Joodse ghetto 
ook oorgeneem.42 

1540-’50 n.C. – Jode word uit Napels, Genua en Venesië 
verban.43 

MARTIN LUTHER

1543 n.C. – Martin Luther, die groot Protestantse Hervormer, 
het uit dié duisend jaar lange dampkring van wydverspreide, 
kultureel ingeburgerde haat en gereelde vervolging van die 
Jode op die wêreldtoneel verskyn. Aanvanklik, ná sy omskep-
ping van ’n Katolieke monnik tot ’n Protestantse Hervormer, 
het hy Jode tot die Christendom probeer bekeer. Sy houding 
het vinnig verander toe sy pogings misluk. Hy was woedend 
vir die Joodse volk en het toe van die ergste anti-Joodse haat-
literatuur in die geskiedenis geskryf.

In hierdie jaar het Luther ’n verhandeling geskryf met die 
titel: Von den Jüden und iren Lügen, wat vertaal kan word as 
Oor die Jode en hul leuens. In hierdie boek beskryf Luther 
Jode as “lae, owerspelige mense, dit is, geen volk van God 
nie, en hul roemryke herkoms, besnydenis en wet moet as 
vullis gereken word”. Dis maar een van vele beledigings. Hy 
het ook geskryf “die blinde Jode is werklik dom dwase”, “lui 
skurke”, “niks anders as diewe en rowers nie”, “miserabel en 
vervloek” en “verworpe en veroordeelde mense”. Hul sina-
goges, het hy gesê, is “ ’n lêplek van duiwels waar pure self-
verheerliking, verwaandheid, leuens, laster en belastering van 
God [voorkom].”44 
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Luther het die Joodse volk ook verlaag tot die vlak van ’n 
pandemie: “So ’n desperate, volslae bose, giftige en duiwelse 
klomp is hierdie Jode, wat vir duisend vier honderd jaar ons 
plaag was en steeds is, ons pestilensie, en ons onheil.”45 Hoe 
diep het Luther homself nie toegelaat om te sink deur God 
se geliefde en uitverkore volk te ontmens en te demoniseer 
nie: “Hulle is giftige, bitter, wraaksugtige, skelm slange, sluip-
moordenaars en kinders van die duiwel, wat pyn en skade 
skelm veroorsaak waar hulle dit nie openlik kan doen nie … 
Hierdie giftige slange en jong duiwels … benewens die duiwel 
het ’n Christen geen venyniger en meer griewende vyand as 
’n Jood nie.”

Benewens dat hy die Joodse volk nie na waarde skat nie, 
het Luther verder gegaan en sy verhandeling afgesluit met 
sý weergawe van “die finale oplossing”. Terwyl jy die vol-
gen de uittreksels lees, neem kennis van die goed ont wik kel de 
ver vang ingsteologie wat deur sy kommentaar loop. Elke 
Chris ten wat vandag leef, moet hom of haar vergewis van 
die grondliggende klad op die Christelike Kerk se getuienis:

Wat sal ons as Christene dan maak met hierdie ver
vloekte, verwerpte Joodse volk? Aangesien hulle tussen 
ons leef en ons kennis dra van hul leuens en laster en 
gevloek, kan ons hulle nie verdra as ons nie wil deel hê 
aan hul leuens, vloeke en laster nie. Op hierdie manier 
sal ons nie die onuitblusbare vuur van goddelike woede 
kan uitdoof of die Jode bekeer nie. Ons moet biddend 
en met groot ontsag ’n genadige strengheid toepas. 
Miskien kan ons ’n paar van hulle van die vuur en 
vlamme [die hel] red. Ons moet nie wraak soek nie. 
Hulle word sekerlik duisend maal erger gestraf as wat 
ons hulle sou toewens. Kom ek gee jou my eerlike raad. 
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Eerstens moet hul sinagoges aan die brand gesteek 
word, en alles wat nie verbrand nie, moet onder grond 
bedek word sodat niemand ooit weer ’n stukkie hout-
skool of klip daarvan kan sien nie. En dit behoort tot 
eer van God en die Christendom gedoen te word sodat 
God kan sien dat ons ware Christene is, en dat ons nie 
wetend sodanige openbare gelieg, gevloek en laster van 
sy Seun en sy Christene duld of goedkeur nie.

Tweedens moet hul huise ook afgebreek en vernietig 
word. Want hulle bedryf dieselfde dinge daar wat hulle 
in hul sinagoges doen. Om hierdie rede behoort hulle 
onder een dak of in ’n stal, soos sigeuners, geplaas te 
word, sodat hulle kan besef dat hulle nie, soos hulle 
spog, meesters in ons land is nie, maar ellendige ge
vange nes, soos hulle sonder ophou voor God kla met 
’n bittere geweeklaag.

Derdens moet hul gebedeboeke en Talmoede waar in 
daar soveel afgodsdiens, leuens, vloeke en lastering ge-
leer word, hulle ontneem word.

Vierdens moet hul rabbi’s onder bedreiging van die 
dood verbied word om niemand meer te onderrig nie. 

Vyfdens behoort paspoorte en reisvoorregte vir die 
Jode heeltemal verbied te word. Hulle het niks te make 
in die plattelandse distrikte nie aangesien hulle nie edel-
manne of amptenare of handelaars is nie. Laat hulle tuis 
bly … As jul vorste en edeles nie die pad regtens vir 
hierdie uitbuiters sluit nie, behoort troepe teen hulle 
ontplooi te word, want hulle sal in hierdie pamflet leer 
wat die Jode is en hoe om hulle te behandel en dat hulle 
nie beskerm behoort te word nie. Jy behoort nie, en kan 
hulle nie beskerm nie, tensy jy in God se oë wil deel in 
hul afgryslike wandade.



Wa n n e e r  'n  J o o d  d i e  w ê r e l d  r e g e e r

186

Om op te som, liewe vorste en edeles wat Jode in 
jul gebiede het, as hierdie raad van my jou nie pas nie, 
vind dan ’n beter oplossing sodat ons almal bevry mag 
word van hierdie ondraaglike duiwelse las – die Jode.46 

Luther se planne was meer as blote dreigemente. By ’n paar 
geleenthede het hy daarin geslaag om Jode in verskeie streke 
geskors te kry. Dit het weens sy opsweping in 1537 in Sakse 
gebeur, en in die 1540’s het sy volgelinge Jode uit talle Duitse 
stede verdryf. Ná ’n onsuksesvolle poging om die Jode van 
Brandenburg verdryf te kry, het sy volgelinge die Berlynse 
sinagoge daar in 1572 geplunder. Die volgende jaar is die Jode 
uit die hele land verban.47 

JOHANNES CALVYN

1560 n.C. – Johannes Calvyn, die enigste ander Hervormer 
wie se invloed vergelykbaar is met Luther s’n, word dikwels 
as meer verdraagsaam en selfs vriendelik teenoor die Joodse 
volk uitgebeeld. In der waarheid het Calvyn baie min oor 
sy Joodse tydgenote geskryf omdat hy waarskynlik nie enige 
Jode geken het nie. Hy het in Genève gewoon, wat vandag in 
Switserland is, naby die grense van Frankryk en Italië, en die 
Jode is almal sewentig jaar vroeër uit dié stad verdryf. Tog, 
soos so baie van sy voorgangers en tydgenote, het Calvyn 
ook op ’n veragtelike, haatlike en skandelike manier oor die 
Jode geskryf. In sy werk “ ’n Antwoord op vrae en besware 
van ’n sekere Jood” het hy geskryf: “Hul [die Jode se] vrot 
en onbuigsame hardnekkigheid verdien dat hulle eindeloos 
sonder maat of einde onderdruk word; en dat hulle in ellende 
sterf sonder die jammerte van enigiemand.”48 
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Ná die Reformasie is hierdie verloop in baie kringe voort-
gesit. So graag as wat Protestante sou wou sê ná die verwer-
ping van die gesag van die Rooms-Katolieke Kerk het liefde 
vir die Jode onder die Christene in Europa skielik toegeneem, 
is dit net in ’n mate waar. Terwyl verskeie groepe, soos die 
Morawiërs, die Puriteine en verskeie Lutherse Piëtiste, ont-
waak en die voortgesette roeping en verkiesing van die Joodse 
volk in die Skrif erken het, sou dit ongelukkig ’n paar honderd 
jaar duur voordat die Kerk hierdie sienswyse sou huldig. Israel 
se voortgesette roeping en verkiesing is in die negentiende 
eeu in Engeland erken deur ’n beweging wat bekend staan 
as die Plymouth Brethren. Hierdie groep het meer as enige 
ander groep voor hulle teruggekeer tot die eskatologie van 
die vroegste Kerk: herstel, futurisme en premillennialisme 
(chiliasme). Hierdie beweging het nie net die laaste dae beter 
verstaan nie, maar onder hulle het ook ’n wydverspreide 
sagtheid en nederigheid teenoor die Joodse volk ontstaan. 
Ons sal in hoofstuk 13 ’n paar van die manne wat uit hierdie 
beweging gekom het, van nader beskou en wys hoe hul 
teologie die wyse waarop die Kerk teenoor die Jode begin 
optree het, verander het.

DIE JOODSE VRAAGSTUK

1750 n.C. – Ná vyf honderd jaar van volgehoue Europese 
vervolging van die Jode het die omstredenheid voortgewoed 
oor wat die geskikte reaksie of “oplossing” vir die Joodse 
teenwoordigheid in die Europese Christelike samelewing 
was. In 1750 is die term “die Joodse Vraagstuk” vir die eerste 
keer in Groot-Brittanje bespreek. Kort daarna is dit ook in 
Frankryk (la question juive) en Duitsland (die Judenfrage) 
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gedebatteer. Die vraagstuk was natuurlik nie nuut nie. Soos 
ons gesien het, het Luther reeds sy eie “oplossing” vir die 
Joodse vraagstuk aangebied.

Nadat die Joodse vraagstuk amptelik in die Europese 
Christelike samelewing ter sprake gebring is, is honderde 
pamflette, koerantberigte en boeke, wat elkeen sy eie “oplos-
sing” aanbied, hieroor geskryf. Dikwels het dit die uit set ting 
van die Joodse gemeenskap ingesluit. Aan die ander kant 
is ook honderde pamflette en artikels geskryf wat hierdie 
“oplossings” teengestaan het. Dié het eenvoudig aanvaarding 
en integrasie voorgestel.

Ongelukkig het die meer menslike reaksie nie geseëvier 
nie, en teen die middel van die negentiende eeu het verskeie 
geleerdes en filosowe in Duitsland redes aangevoer, en selfs 
daarop aangedring, dat alles in die pers, die onderwys, die 
staat, die ekonomie en die kultuur “ont-Jood” word. Die ver-
oordeling van ondertrouery tussen Jode en nie-Jode was in 
hierdie tyd ook op die voorgrond.

Soos Gerhard Falk, die skrywer van The Jew in Christian 
Theology, dit so akkuraat stel: “Daar is natuurlik geen Joodse 
vraagstuk nie. Die voorstel dat die Joodse bestaan be vraag-
teken behoort te word, is ipso facto die vraagstuk waar voor 
die oplossing bloot ’n verandering in houding aan die kant 
van die Christene moet wees.”49 

RUSSIESE POGROMS

Ná die lang geskiedenis van gewelddadige Jodehaat in Europa 
het baie Jode hulle in Rusland hervestig. Maar die geskiedenis 
toon dat haat hulle ook tot daar gevolg het. In die begin 
van die laat negentiende eeu is die Jode in Rusland ál meer 
onderwerp aan wat in die geskiedenis bekend sou word as 
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“pogroms”, wat niks meer was nie as anti-Joodse onluste, wat 
dikwels tot die gedwonge uitsetting of menseslagtings van 
Joodse gemeenskappe in die streek gelei het. ’n Pogrom teen 
die Jode in Odessa, in die hedendaagse Oekraïne, was die ern-
stigste in daardie tyd – luidens verslae is tot twee duisend vyf 
honderd Jode uitgemoor.50 Die New York Times beskryf een 
van pogroms wat tydens die Paasfees in 1903 plaasgevind het:

Die anti-Joodse onluste … is erger as wat die sensor 
ons toelaat om te publiseer. Daar was ’n goed deurdagte 
plan vir ’n algemene slagting van die Jode op die dag ná 
die Ortodokse Paasfees. Die gepeupel is deur priesters 
gelei en die algemene uitroep “Maak dood die Jode” 
is deur die hele stad gehoor. Die Jode is geheel en al 
onver hoeds betrap en soos skape afgeslag. Honderd en 
twintig is dood en meer as vyf honderd beseer. Die gru-
welike tonele van hierdie menseslagting kan nie be skryf 
word nie. Babas is letterlik deur die waansinnige en 
bloeddorstige skare verskeur. Die plaaslike polisie het 
geen poging aangewend om die terreur te keer nie. Teen 
sononder het lyke en gewondes in die strate opgestapel 
gelê. Dié wat kon ontsnap, het vreesbevange gevlug en 
die stad is nou feitlik verlate van enige Jode.51 

Sulke “pogroms” is ’n paar jaar in verskeie Russiese stede 
herhaal.

DIE JOODSE VOLKSMOORD

Ná dié gedeeltelike blik op die geskiedenis en ontwikkeling van 
die Christelike haat en vervolging van die Joodse volk kan ons 
beter verstaan hoekom Hitler kon doen wat hy gedoen het. As 
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gevolg van die Kerk se vroeë omarming van ’n teologie van die 
verwerping van die Joodse volk, het Jodehaat deur die Kerk en 
die Christendom se geskiedenis feitlik sinoniem geword. Hitler 
het nie op die wêreldtoneel verskyn met ’n nuwe of unieke 
haat jeens die Joodse volk nie. Wat min Christene vandag ver-
staan, is dat Hitler se Jodehaat eintlik ’n tipies Christelike ge-
sind heid was. Verskeie debatte is gevoer oor wat die Nazi’s se 
filo sofie of dryfveer was. Was Hitler ’n Christen of ’n heiden? 
Daar is talle stellings wat albei standpunte ondersteun. Maar 
vir die Christen om Hitler se optrede te sien as heeltemal 
vreemd aan die historiese Christelike geloof, of dit nou die 
Rooms-Katolieke, Oosters-Ortodokse of Protestantse geloof 
is, is om ons gesamentlike geskiedenis en ons versuim om die 
tipies “Christelike” idees wat Hitler besiel het om sy plan met 
be hulp van die gewillige samewerking van ’n Christelike nasie 
uit te voer, te veronagsaam. 

Hoewel Heinrich Himmler die hoofargitek van die plan 
was, was dit Hitler self wat daarna verwys het as “die finale 
oplossing van die Joodse vraagstuk” (die endlösung der Juden
frage). Europese Christelike Jodehaat, wat duisend vyf hon derd 
jaar lank aanhoudend wrange vrugte opgelewer het, het nou 
eens en vir altyd die beslissende resultaat van die vervangings-
teologie se disinvestering geopenbaar. Per slot van rekening 
het die volgehoue, grootskaalse Christenhaat van anderhalf 
millennium jeens die Joodse volk uitgeloop op die dood van 
ses miljoen Jode in Nazibesette Europa – twee derdes van die 
totale Europese Joodse bevolking van daardie tyd.

Terwyl ek hier skryf, het die Joodse volksmoord net langer 
as sewentig jaar gelede gebeur. Daar is vandag nog oor-
lewendes wat daardie verskriklike dae beleef het. Hulle raak 
natuurlik vinnig minder. Vir diegene in die twintig of iets in 
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die dertig lyk sewentig jaar gelede dalk na antieke geskiedenis, 
maar in die groter prentjie het dit alles maar net gister gebeur.

DIE CHRISTELIKE GRONDSLAG VAN 
NAZIÏSME EN DIE JOODSE VOLKSMOORD

KERKWET OF -VERORDENING NAZIWET OF -MAATREËL52

Verbied huwelike tussen Christene en 
Jode (Sinode van Elvira, kanon 15, 306).

“Huwelike tussen Jode en Duitse 
burgers of nakomelinge is verbode. 
Huwelike wat in stryd met hierdie 
wet voltrek word, word nietig 
verklaar.” (Wet vir die Beskerming 
van Duitse Bloed en Eer, Afdeling 1, 
15 September 1935).

Jode en Christene word verbied om 
saam te eet (Sinode van Elvira, kanon 
50, 306). 

Jode word toegang tot eetwaens op 
treine belet (30 Desember 1939).

Jode word verbied om openbare ampte 
te beklee (Raad van Clermont, 535).

Alle Jode word uit regeringsampte 
verwyder (Wet vir die Hervestiging 
van die Professionele Staatsdiens, 
7 April 1933).

Jode word verbied om Christene as 
huiswerkers aan te stel of om slawe wat 
Christene is, te besit (Derde Raad van 
Orleans, 538).

“Jode word nie toegelaat om vroulike 
burgers van Duitse of aanverwante 
afkoms as huiswerkers in diens te neem 
nie” (Wet vir die Beskerming van Duitse 
Bloed en Eer, 15 September 1935).

Vanaf Wit Donderdag tot vier dae 
later (Paasweek) mag Jode nie tussen 
Christene wees nie (Derde Raad van 
Orleans, 538).

Ordinansie wat plaaslike owerhede 
bemagtig om Jode op sekere dae te 
belet om op straat te verskyn (soos 
byvoorbeeld Nazivakansiedae) 
(3 Desember 1933).
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KERKWET OF -VERORDENING NAZIWET OF -MAATREËL52

Daar word beveel dat Joodse boeke 
vol “dwaalleer” verbrand moet word 
(Twaalfde Raad van Toledo, 681).

Pous Gregorius IX oorreed die Franse 
koning om te beveel dat alle Joodse 
boeke en Talmoede in Parys verbrand 
moet word. Sowat twaalf duisend is 
verbrand (1242).

Daaropvolgende pouse beveel ook 
dat die Talmoed verbrand moet word, 
onder andere Innocentius IV (1243-
1254), Clemens IV (1256-1268), 
Johannes XXII (1316-1334), Paulus IV 
(1555-1559), Pius V (1566-1572) en 
Clemens VIII (1592-1605).

Martin Luther skryf: “Hul gebedeboeke 
en Talmoede, waarin daar soveel 
afgodsdiens, leuens, vloeke en lastering 
geleer word, moet hulle ontneem word” 
(1543).

Die Nazi’s was betrokke by die 
grootskaalse verbranding van boeke 
(1933).

“Die era van ekstreme Joodse 
intellektualisme is nou verby”  
(Josepf Goebbels).

Christene word verbied om Joodse 
dokters te besoek (Sinode van die Vyf-
de-Sesde Raad in Konstantinopel, 692).

Joodse dokters word verbied om nie-
Jode te behandel (Nuremberg-rassewet 
1935, Ordinansie van 25 Julie 1938).

Christene word verbied om onder die-
selfde dak as nie-Jode te woon  
(Sinode van Narbonne, 1050).

Amptelike opdrag van Hermann Wil-
helm Göring sorg dat Jode in hul eie 
huise saamtrek (28 Desember 1938).

Jode word verplig om net soos 
Christene tiendes aan die Kerk te  
betaal vir instandhouding  
(Sinode van Gerona, 1078).

Die Sozialausgleichsabgabe, wat vereis 
dat Jode ’n spesiale inkomstebelasting 
betaal pleks van donasies vir 
Partydoelwitte, word aan Nazi’s opgelê 
(24 Desember 1940).

Jode word verbied om klaers of getuies 
in die howe teen Christene te wees 
(Derde Raad van die Lateraan, kanon 
26, 1179).

Voorstel deur die Partykanselier dat 
Jode nie toegelaat mag word om ’n 
siviele saak aanhangig te maak nie 
(9 September 1942).
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KERKWET OF -VERORDENING NAZIWET OF -MAATREËL52

Jode word verbied om erfporsies van 
nasate wat hulle tot die Christendom 
bekeer het, te weerhou (Derde Raad  
van Lateraan, kanon 26, 1179).

Die minister van justisie verklaar 
testamente wat die “goeie oordeel” 
van die mense aanstoot gee, ongeldig 
(31 Julie 1938).

Die Joodse kenteken word ingestel 
(Vierde Raad van die Lateraan, kanon 
68, 1215).

Dat Jode die Geel Ster van Dawid moet 
dra (Ordinansie van 1 September 1941).

Die oprigting van nuwe sinagoges word 
verbied (Raad van Oxford, 1222).

Die verwoesting van sinagoges in 
gebiede wat deur die Nazi’s beset word 
(10 November 1938).

Christene word verbied om Joodse 
seremonies by te woon (Sinode van 
Wene, 1267).

Vriendskaplike bande met Jode word 
verbied (24 Oktober 1941).

“Veilige deurgang op die hoofweë 
[behoort] streng verbode te wees vir  
die Jode” (Martin Luther, 1543).

Die Nazi’s verbied Jode om rybewyse 
te hê, maar vereis dat hulle ’n Joodse 
identiteitsdokument (Judenkennkarte) 
dra (1935). 

Jode word verplig om in ghetto’s te bly 
(Sinode van Breslau, 1267).

Jode word gedwing om in ghetto’s te bly 
(21 September 1939).

Christene word verbied om eiendom 
van watter aard ook al aan Jode te 
verkoop of te verhuur (Sinode van 
Ofen, 1279).

Ordinansie wat Jode verplig om hul 
eiendom te verkoop (3 Desember 1938).

Vir ’n Christen om die Joodse geloof 
aan te neem of ’n Jood wat gedoop is 
om terug te keer tot die Joodse geloof, 
word as kettery verklaar (Sinode van 
Mainz, 1310).

Vir ’n Christen om die Joodse geloof 
aan te neem stel hom in gevaar om soos 
’n Jood behandel te word (besluit deur 
die Oberlandesgericht Königsberg, 
Vierde Siviele Senaat, 26 Junie 1942).

Jode word verbied om as tussengangers 
op te tree wanneer Christene kontrakte 
met mekaar sluit, veral huwelikskon-
trakte (Raad van Basel, sitting 19, 1434).

Likwidasie van Joodse eiendomsagente, 
makelaarsagentskappe en 
huweliksagentskappe wat nie-Jode 
bedien (ordinansie van 6 Julie 1938).
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KERKWET OF -VERORDENING NAZIWET OF -MAATREËL52

Jode word verbied om akademiese 
grade te behaal (Raad van Basel, sitting 
19, 1434).

Wet teen Oorbevolking van Duitse 
Skole en Universiteite (25 April 1933).

“Hul sinagoges behoort aan die brand 
gesteek te word … hul huise behoort 
eweneens afgebreek en verwoes te 
word” (Martin Luther, 1543).

Honderd en negentien sinagoges en 
talle Joodse winkels en huise word tot 
op die grond afgebrand (Kristalnacht, 
9 en 10 November 1938).

“Laat hulle soos waansinnige honde uit 
die land verdryf word” (Martin Luther, 
1543).

Toe ’n Joodse ma wat per wa vervoer is, 
haar kleinding, toegedraai in ’n kussing, 
en geld vir ’n omstander gooi, het ’n 
SS-man die “kussing oopgemaak, die 
kleinding aan die voete gegryp en die 
kind se kop voor die ma se oë teen die 
wa se wiel verbrysel”.53 

“Hulle hoort soos sigeuners onder een 
dak of in ’n stal, sodat hulle kan besef 
dat hulle nie, soos hulle spog, baas is in 
ons land nie, maar ellendige gevangenes 
… Gooi swael en pik op hulle; as ’n 
mens vuur uit die hel na hulle kon slin-
ger, soveel beter … dit behoort gedoen 
te word vir God en die Christendom, 
sodat God kan sien dat ons Christene 
is” (Martin Luther, 1543).

Die Nazi’s het meer as drie honderd 
konsentrasiekampe opgerig, waar die 
oorgrote meerderheid van die aan-
gehoudenes Jode was. Van die nege 
miljoen Jode wat toe in Europa geleef 
het, is meer as ses miljoen stelselmatig 
uitgemoor (1938-1945).

Die historikus Raul Hilberg het in 1961 The Destruction of 
the European Jews geskryf, wat gereken word as die eerste 
omvattende historiese studie van die Joodse volksmoord. In 
hierdie omvangryke werk verskaf Hilberg ’n vergelykende 
kaart wat verskeie Kerkwette of -ordinansies met soortge-
lyke Naziwette of -ordinansies vergelyk. Sedertdien is hierdie 
kaart wyd beskikbaar in verskeie werke en op die internet. 
Hoewel ek op Hilberg se oorspronklike werk staatgemaak het, 
het ek dit aangepas en Martin Luther se “oplossing” daarby 
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bygevoeg. Let daarop hoeveel ooreenkomste daar tussen die 
Naziwette en die vele wette en aksies van die Christene in 
Europa bestaan.

GEVOLGTREKKING

Hierdie weergawe van die Christelike haat en vervolging van 
die Jode verteenwoordig bloot ’n gedeelte van wat die afgelope 
twee duisend jaar gebeur het. As elke voorbeeld van openlike 
Jodehaat en -vervolging deur Christene of die Kerk hier inge-
sluit sou word, sou die boek dit nie kon omvat nie. Wat ek 
probeer doen het, is om te wys hoe wydverspreid en algemeen 
die hele Christendom, in byna die hele geskiedenis van die 
Kerk, die Joodse volk veel erger as enige ander groep mense 
behandel het. Dit is ’n sleutelpunt. Dit was nie ’n geval van 
gelyke mishandeling nie. Die Joodse volk was die vernaamste 
teiken van die mees toegespitste haat wat ooit deur Christene 
uitgevoer is. So pynlik soos wat dit is om dit te erken, was 
“haat en misbruik van die Jood” en “Christendom” deur die 
geskiedenis van die Kerk feitlik sinoniem. Byna duisend agt 
honderd jaar lank was Jodehaat net so deel van die Christelike 
leer en kultuur as wat die leer van die Drie-eenheid of die 
menswording van God in Christus was. In die volgende hoof-
stuk word volledig verduidelik waarom die lang en skandelike 
geskiedenis van Jodehaat die vervangingsteologie ten laste lê.
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HOOFSTUK 11

Vervangingsteologie 
en Jodehaat

Hoewel nie elke vervangingsteoloog in die geskiedenis ’n diep 
gesetelde haat jeens die Jode gekoester het nie, is die meeste 
van die Jodehaters aanhangers van vervangingsteologie. Trou-
ens, ek daag jou uit om die geskrifte van die voorste Chris-
telike teoloë in die Kerk se geskiedenis te fynkam en te sien 
watter gebrek daar is aan voorbeelde van Christelike liefde 
vir die Joodse volk. Terwyl die Christelike haat vir Jode alge-
meen is, is liefde vir die Jood baie skaars. Al wat ’n mens 
eerder vind, is oproepe om geweld te vermy en die Jode met 
menslikheid te behandel. Dit is egter ver verwyder van die 
diep, emosionele liefde wat die apostel Paulus uitgespreek het, 
wat sonder twyfel ’n voortsetting van die ware hart van God 
is. Hoewel min mense wat vervangingsteologie aanhang of 
voorstaan dit sal erken, kan dit nie ontken word nie dat wat 
as ’n reeks teologiese stellings oor die goddelike verwerping 
van die Joodse volk begin het, direk tot die verwerping en 
mishandeling van Jode deur Christene gelei het. Die duisend 
agt honderd jaar van Christelike haat en misbruik van die 
Joodse volk kan uiteindelik regstreeks toegeskryf word aan 
die lering van vervangingsteologie. In hierdie hoofstuk wil ek 
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die verband tussen vervangingsteologie en die haat jeens en 
vervolging van die Joodse volk verder bespreek.

DISINVESTERINGSTEOLOGIE

Hoewel die geskiedenis van die Kerk deurspek is met naak te 
haat jeens die Jood, probeer die meeste hedendaagse ver-
vangings teoloë die ware aard van hul oortuigings verdoesel. 
Dus, in plaas daarvan om na hul posisie as “ver vang ings-
teologie” te verwys, gebruik hulle dikwels terme soos “in slui-
tingsteologie” of “vervullingsteologie”. Dit is egter grootliks 
huigelary. Vir die gewone Christen wat nog nie jare in 
hierdie onderwerp belê het nie, kan die gebruik van deur-
spekte Jesustaal soos “Die beloftes wat God aan die Joodse 
volk gemaak het, is nou geestelik in Christus vervul” die 
saak net meer vertroebel. Sulke kommentaar het ’n skyn van 
Christelike vroomheid maar verskuil die donker kant van 
vervangingsteologie. Terme soos “insluitingsteologie” en 
geykte uitdrukkings soos “sosiale geregtigheid”, en selfs Jesus 
se Naam, verskaf tesame die kougomsmaak om die onbybelse, 
rassistiese en bitter medisyne van vervangingsteologie en 
anti-Joodse teologie smaakliker te maak.

Tydens my onderhoud met die Israelse geleerde Avner 
Boskey in Jerusalem het ons uiteindelik by hierdie kwessie 
stilgestaan. “Vervangingsteologie,” het Avner gesê, “weet jy, 
sommige mense hou nie van dié term nie, en in plaas daarvan 
gebruik hulle terme soos ‘insluitingsteologie’ en ‘gerealiseerde 
teologie’ of ‘vervullingsteologie’.” Hy het voortgegaan en die 
spyker op die kop geslaan. “Maar dis amper soos om in 
iemand se huis in te breek en ’n tafel te steel en te sê: ‘Wel, dit 
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verwesenlik my drome; dit vervul my met hoop om ’n lieflike 
sitkamer te hê.’ Dis steeds diefstal. Want wat sê Paulus? Is die 
beloftes aan die Jode gegee? Wel, Romeine 11:28-29 sê die 
genadegawes en die roeping wat God aan die Joodse volk 
gegee het, is onherroeplik.”

Avner kon nie meer reg wees nie. Enige geloof wat voorgee 
om Israel te stroop van sy voortgesette, korporatiewe roeping 
en verkiesing of wat die idee van die toekomstige herstel van 
die Joodse koninkryk van Israel verwerp, is inderdaad skuldig 
aan teologiese diefstal. Dit maak nie saak wat ’n mens dit noem 
nie, of dit nou “vervangingsteologie”, “vervullingsteologie” of 
“insluitingsteologie” is, solank dit behels dat óf die “voort-
gesette, korporatiewe roeping en verkiesing van Israel as volk” 
óf die “toekomstige herstel van die Joodse koninkryk van 
Israel” óf albei weggeneem en vervang word met iets anders, 
dan is dit vervangingsteologie. Dit is hoe eenvoudig dit is. 

Vir ’n teologie om “insluitingsteologie” genoem te word, 
moet dit ’n toekomstige Joodse koninkryk sien wat enigeen 
wat sou ja sê vir die God van Israel verwelkom en insluit. 
Ware “vervullingsteologie” sou aanvoer dat God sy beloftes 
aan die Joodse volk sal vervul. Maar agter die skerms is die 
“insluitingsteologie” en “vervullingsteologie” van vandag 
se vervangingsteoloë bloot ’n verwerking van dieselfde ou 
vervangingsteologie.

Die sendeling en skrywer Dalton Thomas het met ’n 
bruik bare term vorendag gekom om vervangingsteologie te 
beskryf: “In ’n poging om die lank bestaande argument oor 
semantiek te omseil wat ons aandag kan aflei van die kern 
van die saak, verkies ek om die term disinvesteringsteologie te 
gebruik, en ek moedig ander aan om dieselfde doen. Wanneer 
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al die definisies tot hul kern herlei word, het ons te doen met 
die kwessie van disinvestering.”

Thomas gaan voort en haal Merriam Webster se definisie 
van “disinvestering” aan:

 ¡ om te ontneem of te onteien, veral van eiendom, 
gesag of titel

 ¡ om uit te trek of te stroop, veral klere, ornamente 
of toerusting

 ¡ om van ontslae te raak of bevry te word van
 ¡ om van ’n mens weg te neem …

Hy sluit hiermee af:

Die kern [van die vervangingsteoloog se perspektief] 
is die idee dat die lank gevestigde nasionale hoop van 
die Joodse volk opgehef en “heromskryf ” word om ’n 
“ander vervulling” te beteken. Watter soort vervulling? 
’n Vervulling waarvolgens die “hele skepping” aan die 
een kant ingesluit word terwyl Israel aan die ander kant 
van hul nasionale roeping ontneem word.”1 

Thomas se kommentaar is in die kol. Selfs as ’n mens die “hele 
skepping” insluit in hul vergelyking van wie welkom is by die 
“volk van God” en jy sou volhou dat God Israel korporatief 
en nasionaal verwerp het en nie sy beloftes nakom om die 
Dawidiese Joodse koninkryk te herstel nie, word Joodse hoop 
steeds gestroop. Trouens, hoewel Thomas die disinvestering 
van Israel se nasionale roeping en hoop uitlig, is dit eintlik 
veel meer as net dit. Wat vervangingsteologie eintlik doen, is 
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om die Joodse volk hul basiese identiteit, hul reg om as ’n volk 
voort te bestaan, te ontneem. 

Kom ons oorweeg die gevaarlike logika van vervangings-
teologie. Volgens Gary Demar en Peter Leithart, albei ver-
vangingsteoloë, was een van Jesus se vernaamste doelwitte 
met sy eerste koms om die staat Israel te vernietig: “ ’n Duide-
like voorbeeld van Christus se heerskappy oor die nasies vir sy 
Kerk was die vernietiging van die Joodse staat, wat die vroeë 
Kerk vervolg het (vgl. Matt 24; Luk 21; Hand 6:8-15). Deur 
Israel te vernietig het Christus die seëninge van die koninkryk 
van Israel na ’n nuwe volk, die Kerk, oorgeplaas. Dit is ’n 
belangrike tema in die Evangelies.” 

Demar en Leithart se teistering is nie ’n randgeloof nie, 
maar is eintlik kenmerkend van vervangingsteologie. Let wel, 
ons praat nie vernietiging wat tydelik is nie, maar permanent. 
Die Duitse geleerde Martin Noth verduidelik: teen die jaar 70 
n.C. “was Jerusalem nie meer die simbool van die tuisland nie, 
Israel het ophou bestaan en die geskiedenis van Israel het tot 
’n einde gekom”.2 

Kom ons oorweeg die implikasies hiervan. As die per-
manente vernietiging van Israel God se wil was en die ge-
skie de nis van Israel nou tot ’n einde gekom het, wat moet 
die Christen dan vandag dink van die staat Israel? As die 
geskiedenis van Israel in 70 n.C. tot ’n einde gekom en die Kerk 
die nuwe Israel geword het (of soos Justinus die Martelaar sê: 
“die ware Israeliese volk”), wie is dan die mense wat hulleself 
vandag Israel noem? Is hierdie mense en hul staat op die een 
of ander manier dan ’n nulliteit? Wat gebeur dan met die 
duisend agt honderd jaar lange Joodse geskiedenis tussen toe 
en nou? En meer belangrik, wat van hul toekoms? As ’n mens 
die logika van vervangingsteologie deurvoer, het die Here die 
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Joodse volk vernietig deur hul tempel en die Joodse staat waar 
hulle hul identiteit gevind het, permanent te vernietig. Want 
dit is juis hierdie dinge – of dan ten minste die hoop op hul 
toekomstige herstel – wat aan die Joodse volk hul identiteit 
gee. Albertus Pieters, ook ’n vervangingsteoloog, kom tot dié 
gevolgtrekking: 

Dit was God se wil dat daar ná die instelling van die 
Nuwe Verbond geen Joodse volk in die wêreld meer 
sou wees nie – en tog, hier is hulle nog! Dis ’n feit – ’n 
baie hartseer feit, voortgebring deur hul bose rebellie 
teen God; maar is dit nie vreeslik om te dink dat deur 
hierdie boosheid die genoemde ongewenstes en on-
ge wenste groep nou erfgename is van die baie uiters 
kosbare beloftes van God nie? Sal ons van anti-Semi-
tisme beskuldig word omdat ons so van die Jode praat? 
… Hoe is dit moontlik om te glo dat daar steeds profe-
sieë van goddelike genade is wat vervul moet word 
teenoor ’n groep wat God se toorn “tot die uiterste” 
opgewek het?”3

Hoewel vervangingsteoloë selde so reguit praat, is sy kom-
mentaar in der waarheid ’n duidelike weerspieëling van die 
natuurlike maar dodelike logika van vervangingsteologie. 
Die eenvoudige waarheid is dat teologie, leerstellings en 
oor tuigings ’n mens se houding en optrede beïnvloed. Die 
verhouding tussen geloof en aksie met betrekking tot ver-
vangings teologie en die disinvestering van die Joodse volk van 
hul nasie, hul geskiedenis, hul hoop en hul basiese identiteit 
is iets wat baie moderne vervangingsteoloë nie wil erken nie. 
En tog toon eerlike ontleding van die Kerk se geskiedenis 
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dat die lang historiese omhelsing van vervangingsteologie té 
dikwels tot onbeskaamde rassistiese houdings gelei het en 
dikwels op gewelddadige en moorddadige optrede uitgeloop 
het. Dis juis om hierdie rede dat ek Dalton se gebruik van 
die term “disinvesteringsteologie” so akkuraat vind. Want nie 
net disinvesteer vervangingsteologie Israel van sy “nasionale 
identiteit en hoop” nie, maar dit stroop hulle van hul basiese 
identiteit, hul basiese reg om te bestaan. As die Joodse volk nie 
meer nasionale hoop het nie, geen roeping en geen toekoms 
nie, het hulle ’n blote skaduwee geword van die volk wat 
hulle eens was en wat nou aan die ontbind is. Daarom kan 
die onwrikbare vasberadenheid van die Joodse volk om nie 
net te bly voortbestaan nie, maar, nog erger, hul eie staat in 
die oorspronklike beloofde land te vestig, bloot as die wil van 
goddelose mense gesien word, of soos Pieters dit stel, ’n bose 
en wederstrewige daad, wat heeltemal buite die wil van God is.

Ek wil dit baie duidelik stel dat ek glad nie die afleiding 
maak dat elke Christen wat vervangingsteologie voorstaan, 
die Jode haat nie. Sonder twyfel koester min van die leraars 
wat hierdie idees vandag voorstaan, enige vorm van emosio-
nele haat jeens die Joodse volk. Die oorgrote meerderheid 
van hierdie leraars het goeie bedoelings; hulle is lief vir Jesus 
en glo dat hulle die waarheid oordra, en hulle kan selfs ’n 
ware liefde vir die Joodse volk hê. Nogtans verander dié 
goeie bedoelings nie die onopsetlike gevolge nie. Die haatlike 
menseslagting van radikale Islam of Naziïsme en die meer 
subtiele ondermynende gevolge van vervangingsteologie is 
eintlik maar voëls van eenderse vere. Hulle almal het net een 
doel voor oë: die ondermyning, disinvestering en, uiteindelik, 
die vernietiging van die Joodse staat en die Joodse volk.

Dink weer aan Pieters se kommentaar. Eers het hy gesê 
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dit is ’n “baie hartseer feit” is dat daar “ ’n Joodse volk in die 
wêreld is”. Dan sê hy dat dit “vreeslik” is om te glo dat hierdie 
Jode “nou die erfgename is van die vele en uiters kosbare 
beloftes van God”. Dít alles het hy in 1950 geskryf, slegs ’n 
paar jaar ná die Joodse volksmoord. Watter blindheid en 
onsensitiwiteit verg sulke kommentaar nie?

Idees het gevolge, of dit bedoel word of nie, vernaamlik 
wanneer ons te make het met kwessies soos ras en identi-
teit, veral te midde van hierdie mees antieke geestelike stryd. 
Wie sal ontken dat om te glo dit was God se wil om Israel 
as staat en as volk permanent te vernietig, te wens dat dit 
so was en, uiteindelik, God te help om dit te verwesenlik, is 
nie dramatiese spronge van een idee na die volgende nie? As 
ons as Christene sou eerlik wees, moet ons erken dat daar ’n 
direkte verband is tussen die Kerk se historiese ondersteuning 
van hierdie leerstellings en die lang geskiedenis van haatlike, 
opponerende, beledigende houdings, of onvoorwaardelike 
gewelddadige en moorddadige optrede teen die Joodse volk.

GEVOLGTREKKING

Ondanks al die teologiese praatjies is vervangingsteologie 
uiteindelik ’n onbybelse teologie wat deur nie-Joodse ge-
lowiges geskep is. Eerder as om tevrede te wees dat hulle 
uit genade deur God se volk verwelkom word nadat hulle 
God se onverdiende genade vryelik ontvang het, het hulle 
die behoefte om om te draai en die Joodse volk van alles 
wat die God van Israel aan hulle beloof het, te stroop en te 
onteien. Dit maak nie saak wat ’n mens dit noem en hoe jy 
dit verpak nie, as die Joodse volk uiteindelik van hul regte 
beroof en die volk gedisinvesteer word van hul toekomstige 
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roeping, verkiesing, identiteit en beloftes, dan is dit teologiese 
rassisme. Soos in die begin van hierdie hoofstuk gesê, hoewel 
dit waar is dat nie elke vervangingsteoloog in die geskiedenis 
die Joodse volk gehaat het nie, is dit tog redelik om te sê die 
oorgrote meerderheid van dié wat die Jode openlik gehaat 
of vervolg het, was vervangingsteoloë. Hoewel die meeste 
mense wat vervangingsteologie ondersteun of voorstaan, 
on ge twy feld sal weier om die klaarblyklike te aanvaar, is die 
afgelope twee duisend jaar van Christelike haat en vervolging 
van die Joodse volk dawerende getuienis teen die dogma van 
vervangingsteologie. Die slegte vrugte van vervangings-
teologie sluit die Joodse volksmoord in. Soos die Rooms-
Katolieke teoloog Hans Küng eenkeer baie waar opgemerk 
het: “Nazi-anti-Judaïsme was die werk van goddelose, anti-
Christelike misdadigers. Maar dit sou nie moontlik gewees 
het sonder die byna twee duisend jaar lange voorgeskiedenis 
van ‘Christelike’ anti-Judaïsme nie.”4 

Sekulêre geskiedkundiges sien dit duidelik, Joodse histo-
rici sien dit duidelik, en vandag sien ’n menigte Christene dit 
duidelik. Die enigstes wat weier om dit te sien, of te erken, is 
diegene wat dit óf vasberade ondersteun óf voorstaan. Kom 
ons bid dat die oë van Christene oraloor sal oopgaan vir 
hierdie bron van onheil wat die Kerk té lank oorstroom.
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HOOFSTUK 12

Islamitiese 
vervangingsteologie

Terwyl ons die duidelike verwantskap tussen vervangings-
teologie en Jodehaat bespreek, is dit belangrik om te weet dat 
benewens die Christendom, Islam ook sy eie vorm van ver-
vangings teologie het. Net soos in die geval van die Christen-
dom het vervangingsteologie binne Islam gelei tot die haat en 
gereelde misbruik van die Joodse volk die afgelope duisend 
vier honderd jaar. Só wreed en ongenadig was die mishan-
de ling van Jode deur Moslems dat Moses Maimonides, die 
groot Joodse wysgeer, in 1172 treffend gesê het: “Die volk 
van Ismael … vervolg ons wreed en bedink maniere om ons 
te benadeel en te verneder … Niemand kan dit nadoen om 
ons só te verneder en te verlaag nie. Niemand was in staat om 
ons só te onderwerp soos hulle nie.”1 

HOE ISLAM VERVANGINGSTEOLOGIE 
BY DIE CHRISTENE OORGENEEM HET

Die verhaal van hoe dit gekom het dat Islam vervangings teo-
logie ondersteun, is eintlik heel eenvoudig. Toe Mohammed 
in die sewende eeu in Arabië na vore kom as ’n jong be-
ginner-“profeet” was al die Christene wat hy teëgekom het, 
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vervangingsteoloë. Soos die godsdiens van Islam ontwikkel 
het, het Mohammed eenvoudig geleer by die enigste Chris-
tene wat hy geken het deur hul vervangingsteologie aan te 
neem en dit sy eie te maak. In ’n tragiese, maar nie verrassende 
kinkel nie, het die Christene van Arabië gou slagoffers van 
vervangingsteologie geword. Islamitiese vervangingsteologie 
was egter ’n veel sterker uitvloeisel, ’n afwykende vorm van 
Christelike vervangingsteologie. Daarbenewens is Islamitiese 
vervangingsteologie veel meer as teologiese vervanging; dit is 
uiters militant en wil alle nie-Moslems uitroei. Islam se doelwit 
is nie net om die Christendom, Judaïsme en elke ander geloof 
te vervang nie, maar Moslems is ook van plan om Christene, 
Jode en alle ander mense te vervang. Dus is die Christene, 
tesame met die Jode van Arabië, baie gou óf onderwerp óf 
eenvoudig uitgewis. Gedurende Mohammed se loopbaan 
was een van sy mees gevierde prestasies (onder Moslems) 
die uitwissing van die Jode in die Arabiese Skiereiland. Die 
Christene het ewe sleg daarvan afgekom.

Byna onmiddellik nadat Mohammed in 632 gesterf het, het 
die Moslemverowerings begin. Onder leiding van die kalief 
Abu Bakr en sy generaal Khaled Ibn Walid het Islami tiese 
vervangingsteologie met sy opmars begin. Binne net vier jaar 
is sowat ’n derde van die miljoen Christene in die Midde-
Ooste – die antieke hartland van die Kerk – vermoor. Die 
vroegste Islamitiese rekords van hierdie gebeure wys dat die 
Moslems ’n stad sou beleër, al die teenstanders sou doodmaak, 
die buit verdeel, en sowat dertig duisend tot vyftig duisend 
vroue onder dwang laat terugmarsjeer na Mekka om met 
Moslems te trou of as seksslawe te gebruik. Binne slegs tien 
jaar is meer as ’n miljoen Christene vermoor. In korter as 
’n generasie het Islam die antieke hart van die Christendom 
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verbrysel. Binne honderd jaar het die helfte van die globale 
Christendom voor Islamitiese oorheersing en gesag geswig.2 
Deur ’n tragiese maar merkwaardige ommekeer het die Chris-
tendom se vervangingsteologie se kierangs gebraai.

ISLAMITIESE KULTURELE 
VERVANGINGSTEOLOGIE

Die Islamitiese manifestasie van vervangingsteologie is in 
die vroegste tye van Islam waargeneem, toe Mohammed na 
die heidense tempel Kaaba in Mekka gegaan, dit van alle 
afgode gesuiwer en omgeskep het in die middelpunt van 
Moslemaanbidding. Islamitiese vervangingsteologie het deur 
die geskiedenis ontvou en het waar dit ook al versprei het, 
as katalisator gedien vir die uitwissing van vorige kulture en 
gelowe. Soos Islam gegroei het, is talle godsdienstige plekke 
in moskees omgeskep as simbole van Islamitiese oorwinning. 
Die eens glorieryke Hagia Sophia in Konstantinopel (heden-
daagse Istanboel), wat in 360 n.C. gebou en die grootste kerk 
in die wêreld was, is deur Mehmet die Veroweraar in 1453 
in ’n moskee verander. Die kruis op die koepel, wat lankal 
verwyder is, is met ’n sekelmaan vervang. Toringhoë minarette 
omring die struktuur. Binne hang oral massiewe, opgesmukte 
gedenkplate met die name Allah, Mohammed en die eerste 
vier kaliefs (opvolgers) van Islam in Arabiese skrif. Vandag is 
dit ’n museum waar Moslems byeenkom om te aanbid, maar 
Christene word verbied om selfs een-een daar te bid.

Die vervangingsteologie-program is ook suksesvol op 
die Tempelberg in Jerusalem uitgevoer, waar Moslems die 
Rotskoepel en die Al-Aksa-moskee opgerig het en waar 
die Moslemwakf probeer om alle tekens van vorige Joodse 
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teenwoordigheid daar uit te wis. Islamitiese vervangings-
teologie word toegepas om die ou Boeddha-beelde in Bami-
yan in Afghanistan en honderde kerke en kloosters in die 
Midde-Ooste, die Balkan en nou selfs in Europa te vernietig. 
Duisende soortgelyke voorbeelde kan aangehaal word. Die 
vervangingsteologie se siening dat Islam die finale, ware 
godsdiens is wat deur God verorden is om al die ander te 
vervang, het Islamitiese imperialisme die afgelope duisend 
vier honderd jaar voortgedryf, en sal voortgaan om dit te doen 
totdat Christus terugkeer.

DIE TEOLOGIESE GRONDSLAG VAN 
ISLAMITIESE VERVANGINGSTEOLOGIE

Die teologiese grondslag van Islamitiese vervangingsteologie 
begin met die Koran sowel as Mohammed, want dit is in die 
Koran wat Mohammed homself as die “Seël van die Profete” 
verklaar, of “die finale profeet” (Arabies: Khatam anNabiyyīn) 
(Koran 33:40). Die titel die “Seël van die profete” dui blykbaar 
daarop dat Mohammed die laaste in ’n lang ry profete is wat 
God gekies het om die boodskap van Islam te bring. Moslems 
stem saam dat Mohammed die finale openbaring van God 
in die vorm van die Koran ontvang het, en dat dit vir altyd 
bedoel is vir die hele mensdom, en nooit vervang of verbeter 
mag word nie. Die idee dat die Koran die laaste en finale 
“Testament” is, word afgelei uit 5:3 van die Koran: “Hierdie 
dag het ek jou godsdiens vir jou vervolmaak, ’n guns aan 
jou bewys en Islam vir jou gekies as jou godsdiens.” Dit is 
skyn baar ook die laaste verse wat aan Mohammed ge open baar 
is voor sy dood in 632. In ander heilige tradisies van Islam 
is aangeteken dat Mohammed gesê het: “Voorwaar, Allah 
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het my die Seël van Profete gemaak toe Adam nog tussen 
water en klei was,”3 en: “Ek is die laaste in die ry Profete van 
Allah en my gemeente is die laaste gemeente,”4 en: “Dus het 
ek gekom en in my het die ry profete geëindig.”5 Dit alles 
word aanvaar as bewyse van die finaliteit en die oppergesag 
van Islam oor alle ander godsdienste. Moslemgeleerdes stem 
ooreen dat Mohammed die laaste van die profete is wat die 
mensdom ’n nuwe, finale en volmaakte wet (sharia) gegee 
het. Volgens die wêreldbeskouing van Moslems is Judaïsme 
en die Christendom, tesame met hul Skrif, verdorwe. Islam 
word beskou as die herstel van die een ware godsdiens. In 
’n Moslemveldtog in Australië was daar advertensieborde 
met ’n slagspreuk wat gelui het: “Die Heilige Koran: die 
finale testament”. Vandag deurdring ’n vervangingsteologiese, 
heers sug tige mentaliteit elke aspek van Islamitiese teologie 
en Moslem identiteit. Moslems word geleer dat hul geloof die 
finale een is en verhewe bo alle ander gelowe, bedoel is om 
uiteindelik alle ander gelowe te vervang en te verswelg en 
die hele wêreld te oorheers. Nog meer, hulle word geleer dat 
Moslems alle ander mense sal vervang en dat die dag sal kom 
wanneer elkeen op aarde sal sê: “Niemand anders as Allah het 
die reg om aanbid te word nie.”6 

ISLAMITIESE EINDTYE: DIE 
TRIOMF VAN ISLAM

Islamitiese vervangingsteologie kan selfs in die Moslems se 
laaste-dae-tradisies gesien word. Volgens Islamitiese eska-
tologie (dit wat Islam oor die eindtyd leer) kom Jesus terug as 
’n Moslem om volgens die Islamitiese wet te oordeel. Volgens 
dié tradisie sal Jesus terugkom en kruise stukkend breek en 
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ander aanmoedig om dit ook te doen om so sy afkeer van 
hierdie simbool van die Christelike dwaling te kenne te gee. 
Volgens die Koran glo Christene verkeerdelik dat Jesus aan 
’n kruis gesterf het. Jesus sou ook die jizya-belasting afge-
skaf het, wat beteken dat Christene wat vantevore onder 
die Islamitiese wet kon leef deur “beskermingsbelasting” te 
betaal en as dhimmis leef, dit nie meer sal kan doen nie. Met 
ander woorde, volgens Islamitiese oorlewering, kom Jesus 
Christenskap afskaf wanneer Hy terugkeer. 

DIE HADITH VAN 
DIE GHARQAO-BOOM

Wat egter nog erger is as Islam se sienswyse oor Jesus se 
terugkeer, is die berugte hadith van die gharqad-boom, wat 
’n finale laaste-dae-menseslagting deur Moslems onder die 
Joodse volk in die land Israel in die vooruitsig stel: “Die 
oordeelsdag sal nie kom nie voordat die Moslems teen die 
Jode veg en die Jode agter rotse en bome skuil, maar die rotse 
en die bome sal sê: Ag, Moslem, o dienaar van Allah, daar is 
’n Jood agter my, kom en maak hom dood – behalwe vir die 
gharqad-boom, wat een van die Jode se bome is.”7 

Gevolglik is hierdie hadith die middelpunt van die amp-
te like handves van Hamas, en gee dit selfs koers aan die be-
weging. Die siening dat dit die goddelike bestemming van 
Moslems is om die Joodse volk en die staat Israel te vernietig, 
is ’n tema wat herhaaldelik onder die Palestynse politici en 
godsdienstige leiers ter sprake kom. In Mei 2011 het die 
Hamaslid van die parlement en geestelike leier Yunis Al Astal 
op Al-Aqsa TV gesê:
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’n Horde Jode word na Palestina gebring sodat die 
Palestyne – en die verenigde Islamitiese nasies wat agter 
hulle staan – die eer sal hê om die boosheid van hierdie 
bende uit te wis … Oor ’n paar jaar sal al die Sioniste en 
die setlaars besef dat hul aankoms in Palestina vir die 
doel van die groot slagting was … Wanneer Palestina 
bevry is en sy mense daarheen, en na die hele streek, 
met die genade van Allah terugkeer, sal dit verander in 
die Verenigde State van Islam en sal die land Palestina 
die hoofstad van die Islamitiese Kalifaat word.”8 

Dus voorsien die eindtydse vertellinge van die Moslems nie 
net dat Jesus terugkeer as ’n Moslemprofeet om Christenskap 
af te skaf nie, maar dit voorsien ook dat Moslems die finale 
slagting onder die Joodse volk sal uitvoer. In Islamitiese 
eindtydse vertelling word die laaste dae gekenmerk as die 
tyd dat Islamitiese vervangingsteologie ten volle toegepas sal 
word. Dié tyd sal meer seëvierend wees as enige ander tyd 
in die geskiedenis. Nodeloos om te sê moet ons so ’n visioen 
nie ligtelik opneem nie, want die Bybel sê dit is juis wat die 
Antichris en sy volgelinge sal probeer bereik.

GEVOLGTREKKING

Niks hiervan behoort ’n verrassing te wees nie. Trouens, 
wanneer ’n mens terugtree en na die groter prentjie kyk, 
was Satan self die eerste en beslissende vervangingsteoloog 
wat begeer het om selfs God te vervang: “Ek wil opklim in 
die hemel, my troon verhef bo die sterre van God … Ek wil 
klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die 
Allerhoogste!” (Jes 14:13-14).
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HOOFSTUK 13

Die nuwe Christelike 
anti-Semitisme

In die twintigste eeu het twee gebeurtenisse die manier 
waarop anti-Joodse idees en aksies tot uiting kom, totaal 
verander. Die eerste was die Joodse volksmoord – die siste-
matiese moord van twee derdes van die totale getal Jode in 
Europa. Die tweede was die herlewing van die staat Israel in 
1948. Albei gebeurtenisse het die manier waarop Christelike 
vervangingsteologie uitgedruk word, vir goed verander. Soos 
ons reeds gesien het, het talle Christelike leiers en teoloë 
regdeur die Kerk se geskiedenis met selfvertroue volgehou 
dat die volk Israel en die Joodse tempel vir ewig iets van die 
verlede was. Om Origenes se woorde te gebruik: “Ons kan 
dus met groot selfvertroue verklaar dat die Jode nie na hul 
vorige toestand sal terugkeer nie, want hulle het die mees 
afskuwelike van alle misdade begaan, deur die sameswering 
teen die Verlosser van die mensdom te bewerk.”1 Vanuit die 
vervangingsteoloog se perspektief ná 70 n.C. was alles verby; 
God het self daardie volk vir ewig ontbind en die Joodse tem-
pel vernietig, die Jode is weggewerp in ’n toestand van ewige 
ballingskap. In al hierdie dinge, is ons vertel, het God self die 
boodskap oorgedra dat die Christelike Kerk die nuwe tempel 
is, en dat die beloofde land iets veel groters as ’n klein stukkie 
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grond in die Midde-Ooste is. Dit was duisend agt honderd 
jaar lank die getuienis van Christelike vervangingsteoloë. 
Maar toe, asof oornag, het alles verander. Die staat Israel is 
herstel, teen die verwagting in, wonder bo wonder! Dit was 
’n groot verleentheid en ’n geweldige uitdaging vir hulle wat 
beweer het dat God besluit het dat dit nooit so sal wees nie. 
Indien vervangingsteologie waar is, was die herlewing van 
die staat Israel bloot ’n gelukskoot, in wese buite die soewe-
reine wil van God. Hulle sê die Israel van vandag is eintlik ’n 
afwyking, ’n toeval, wat geen verband hou met die Bybelse 
profesie of die beloftes van God nie. Deur die geskiedenis 
het vervangingsteoloë tydens Joodse lyding beweer die Jode 
van hul dag word gestraf omdat hulle die regverdige straf 
vir die sondes van hul voorouers moes verduur. Noudat die 
Jode as volk suksesvol is, selfs triomfantelik, word die teologie 
van assosiasie skielik omgekeer. Geen poging word meer aan-
gewend om die Jode van vandag te verbind met die Jode in 
Jesus se tyd nie. Agterna beskou, hoe kan God die mense 
seën wat sy seun doodgemaak het? Vandag se Israel is nie 
meer die Israel van Bybelse tye nie, verklaar hulle onwrikbaar. 
Maar waarom die skielike verandering van oortuiging? Om 
reguit te wees, daar is vandag ’n groot teologiese en selfs 
psigologiese behoefte by vervangingsteoloë om Israel se 
wettigheid en wesenlike bestaan te beveg. ’n Mens kan aan die 
kommentaar van N.T. Wright die sielkundige vrees hoor wat 
onder vervangingsteoloë ontstaan oor die blote moontlikheid 
dat die huidige staat Israel inderdaad die vervulling van God 
se soewereine planne is: “Om dus te suggereer dat ons as 
Christene die staat Israel moet ondersteun omdat dit die 
vervulling van profesie is, is om op ’n baie radikale wyse die 
tak waarop ons sit, af te sny.”2 Presies. Vir Wright beteken 
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steun aan Israel om te erken dat vervangingsteologie as ’n 
teologiese stelsel verkeerd is. Om Israel te steun beteken om 
God se aandeel aan die vestiging daarvan te bevestig en so-
doende vervangingsteologie te ondermyn, wat Wright sê, 
hom ondersteun. Die probleem is egter dat, soos ons reeds 
gesien het, die tak vol termiete en verrotting is en binnekort 
vanself sal afval. Dit is waarom dit beter is om nou reeds af 
te klim terwyl daar nog tyd is om jou voete stewig op God se 
onveranderlike beloftes te plaas. 

Aan die ander kant staar moderne Christene ná die Joodse 
volksmoord die skreiende werklikheid in die gesig dat dui-
send agt honderd jaar van Christelike vervangingsteologie en 
die gevolglike Jodehaat uitgeloop het op die onuitspreeklike 
gruwel van ses miljoen Jode se dood. As gevolg van die gruwels 
van die Joodse volksmoord is Christelike vervangings teo-
loë vandag geneig hul teologie van Joodse verwerping baie 
versigtiger en taktvoller uit te druk en selde openlik rassisties 
en haatlik soos baie van hul teologiese voorgangers. Maar 
dit beteken nie dat dit nie steeds baie aktief en invloedryk 
is nie. Die Britse sosiale en politieke kommentator Melanie 
Phillips het die huidige werklikheid akkuraat opgesom: “Ná 
Auschwitz het hierdie venynige teologie, soos verwag kon 
word, uit die oog verdwyn. Maar dit blyk nou dat dit bloot 
ondergronds begin werk het.”3 Dus, aan die een kant, omrede 
die staat Israel so suksesvol is, is daar ’n veel groter behoefte, 
’n innerlike dryfkrag, om die teologie van Joodse verwerping 
aan te wakker, maar, aan die ander kant, moet dit subtiel en 
polities korrek geskied en nie openlik rassisties nie. Terwyl ons 
dus kan begryp in watter spanning vervangingsteoloë verkeer, 
is dit ook te begrype waarom die term antiSionisme so ’n 
gerieflike en bruikbare term geword het. Vervangingsteologie 
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se aktivisme word deesdae byna altyd agter die vyeblaar van 
“anti-Sionistiese” politieke aktivisme verskuil. Die ware be-
weegrede van vervangingsteologie (en dalk selfs meer vir 
vervangingsteoloë) is om aan die wêreld te bewys dat God 
klaar is met die Jode en dat hulle hoegenaamd geen goddelike 
verbondsreg meer op die land het nie. Die beste manier om dié 
oorlog te voer is deur aan te voer dat die Jode geen wetlike, 
morele of politieke reg op die land het nie. Daarom is dit vandag 
nie ongewoon om jong evangeliese Christene teë te kom wat 
die propaganda van die “Palestynse narratief ” soos papegaaie 
napraat of steun verleen aan verskeie bewegings wat die staat 
Israel op gewelddadige en nie-gewelddadige wyse probeer 
ondermyn nie. In ’n wêreld waar openlike Christelike on-
verdraagsaamheid teenoor die Joodse volk onaanvaarbaar 
is, het radikale Moslems die volmaakte plaasvervanger vir 
Christene geword. Die vrye vloei van inligting vandag stel 
diegene wat Jode haat of hulle wil doodmaak, in staat om die 
gedagte te verkondig dat God die Jode onterf het of dat die 
staat Israel teen God se wil bestaan. Dit ly geen twyfel nie 
dat die Christelike vervangingsteologie tesame met politieke 
anti-Israelisme vandag aktiewe en gewelddadige Jodehaat 
deur radikale Islam- en Neo-Nazigroepe, waarvan die getalle 
vinnig styg, magtig.

ONDERWEG NA VERVANGINGSTEOLOGIE

Dit is ’n hartseer toedrag van sake dat anti-Israel-aktivisme en 
selfs openlike haat jeens Israel vandag ’n stewige vastrapplek 
begin kry in party groot tradisionele evangeliese denomi na-
sies en ook gewilder word by ál meer jong evangeliese gelo-
wiges. Wat eens die unieke ingesteldheid van linkse aktiviste 
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was, word nou baie gewild by konserwatiewe evangeliese 
gelowiges. In ’n artikel in die Middle East Quarterly skryf 
David Brog, uitvoerende direkteur van Christians United 
for Israel, oor die anti-Israelisme wat besig is om vinnig 
onder evangeliese millenniërs te versprei: “Die dae toe ’n 
mens die evangeliese steun aan Israel as vanselfsprekend 
kon beskou, is verby. Namate hulle ál meer te kampe het met 
die evangelies vriendelike, anti-Israel narratief, draai al hoe 
meer van hierdie Christene hulle teen die Joodse staat … Om 
Christelike steun vir die Joodse staat te bevraagteken is vinnig 
besig om dié manier te word waarop millenniërs Christelike 
barmhartigheid en opregtheid toon.”4 

Wat dit hartseer maak, is dat baie jong evangeliese gelo-
wiges van vandag Sionisme verwerp nie omdat hulle die saak 
van albei kante ondersoek en deur hul gewete verplig voel 
om teen Israel standpunt in te neem, of die Skrif deursoek 
en tot die slotsom gekom het dat die Abrahamitiese verbond 
nie meer verband hou met die saak nie, maar eenvoudig 
oor die stereotipes wat hulle vereenselwig met Sionisme 
en Sioniste. Vervangingsteoloë het hul goed van hul taak 
gekwyt om hul herstellistiese eweknieë as minder opge voe de, 
fundamentalistiese, onnosele, deernislose, hiperletterlike 
plaasjapies voor te stel wat nie in staat is om die subtiele en 
genuanseerde betekenisse van die Skrif of die ingewikkelde 
Midde-Oosterse krisis in te sien nie. Hoewel ons hoop dat 
verskeie idees of leerstellings binne die Kerk sal staan of val 
uitsluitlik in ooreenstemming met die Skrif, is dit egter die 
siening van wat “in” en byderwets is of nie, wat by die jeug 
die deurslag gee.

Die gevolg is dat onder party groepe met ’n evangeliese 
kultuur dit vandag mode is om die Palestynse narratief voor 
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te staan wat Israel voorstel as die mees groteske karikatuur, as 
’n onwettige, apartheidsgesinde, kolossale nasie wat uitsluitlik 
bestaan om baas te speel oor die arme, verdrukte Palestynse 
slagoffers. Deur hierdie narratief met huid en haar te sluk 
het hulle onwetend pionne geword in ’n goed toegeruste 
propaganda-oorlog wat deur Islamitiese haatgroepe ge-
finansier word. Die ironie is dat, hoewel baie Christene glo 
dat hulle voorstanders van deernis en geregtigheid is, het 
hulle hul bootjies in ’n rivier van haat te water gelaat wat die 
Bybel sê uiteindelik die land Israel sal oorspoel, wat op nóg ’n 
ongekende ramp sal uitloop. Ons sal hierdie kwessie algaande 
in meer besonderhede bespreek.

Koning Salomo het gesê: “Wat gewees het, dit sal daar 
weer wees; en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is 
glad niks nuuts onder die son nie” (Pred 1:9). Selfs terwyl die 
Christelike Kerk deur die geskiedenis die instrument was van 
sataniese Jodehaat, lyk dit asof hierdie tragiese ironie in die 
geskiedenis se laaste uur herhaal gaan word. Ons moet bid dat 
dit nie die geval sal wees nie, maar die huidige neiging van 
sommige evangeliese gelowiges om ’n hardvogtige houding 
jeens Israel aan te neem, hou niks goeds in vir daardie deel van 
die ontluikende Kerk nie. Kom ons bespreek kortliks ’n paar 
van die hoofrolspelers in die groeiende anti-Israel-beweging.

DIE VERENIGDE METODISTEKERK 
VAN GROOT-BRITTANJE

Tot groot hartseer van baie Joodse leiers en organisasies het 
die Verenigde Metodistekerk van Groot-Brittanje tydens 
sy jaarlikse konferensie in 2010 onomwonde verklaar dat 
hy vyande is van die staat Israel. Op die konferensie is ook 
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besluit om Joodse goedere en dienste te boikot wat uit Judea 
en Samaria gelewer word, en is ’n onbeskaamde anti-Semi-
tiese dokument, wat bekend staan as die Palestynse Kairos-
dokument, onderskryf. 

Dié boikot deur die Verenigde Metodistekerk van Groot-
Brittanje was die eerste deur dié kerk teen enige land. Net 
Israel is geboikot. Die boikot het herinner aan Hitler se 
boikot van Joodse sakeondernemings in Duitsland, wat in 
1933 begin het, sowel as aan die Moslem-Arabiese boikot van 
alle Israeliese produkte van 1922 tot vandag. Ses jaar nadat 
die aanvanklike boikot begin het, het Hitler sy uiteindelike 
doelwitte verklaar: “Vandag sal ek nog eens ’n profeet wees: 
As die internasionale Joodse finansiers in en buite Europa sou 
slaag om die nasies weer eens in ’n wêreldoorlog te dompel, 
dan sal die gevolg wees … dat die Joodse volk in Europa 
uitgewis word!”5 

Die Palestynse Kairos-dokument verklaar: “In hierdie ge-
skied kundige dokument, verklaar ons, die Palestynse Chris-
tene, dat die militêre besetting van ons land sonde teen God 
en die mensdom is, en dat enige teologie wat die be set ting  
wettig verklaar, ver verwyder is van die Christelike leer.”6 
Die vraag is: As Christene ’n dokument onderskryf wat na 
die Joodse teenwoordigheid in Judea en Samaria verwys as 
“sonde teen God en die mensdom”, sal dit geweld onder die 
radikale elemente in die Palestynse gemeenskap aanmoedig 
of ontmoedig? Dit verras nie dat die dokument nêrens ter-
ro risme veroordeel of vra dat dit tot ’n einde kom nie, maar 
dit eerder onderskryf deur onbeskaamd vurig en posi tief 
na terreurdade te verwys. Volgens die Palestynse Kairos-
dokument was die Palestyne nog net “betrokke in ’n vreed-
same stryd, veral gedurende die eerste Intifada (Arabiese 
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opstand)”. Die dokument maak ’n klug van die waarheid deur 
die Palestynse weerstand teen die staat Israel te regverdig as 
selfverdediging. Dit was natuurlik ook die logika van Adolf 
Hitler, wat in sy boek Mein Kampf geskryf het: “Daarom glo 
ek vandag dat ek optree in ooreenstemming met die wil van 
die almagtige Skepper: deur myself te verdedig teen die Jood 
veg ek vir die werk van die Here.”7 

Ironies genoeg veroordeel die Palestynse Kairos-dokument 
die oortuigings van John en Charles Wesley, die geestelike 
vaders van die Metodistekerk, wat vurig geglo het aan die 
Skrif se steun vir die herstel van die Joodse volk in hul eer tydse 
land. Ongelukkig is die Verenigde Metodistekerk van Groot-
Brittanje nie die enigste histories Christelike denomi nasie wat 
afstand doen van die Bybelse getuienis en die teologie van 
verwerping omarm nie.

DIE PRESBITERIAANSE KERK (VSA)

Die afgelope dekade het die Presbiteriaanse Kerk (VSA) of 
PK (VSA), wat nie verwar moet word met die Presbiteriaanse 
Kerk in Amerika (PKA) nie, ook ’n ál hardvogtiger anti-Israel-
posisie ingeneem.

Op die algemene vergadering in 2012 het hulle gestem oor 
’n mosie om die Boikot, Disinvestering en Sanksie-veldtog 
teen Israel te steun, maar dit is net-net verwerp. Die doel van 
dié beweging is om ’n ekonomiese en ideologiese oorlog teen 
die staat Israel te voer. Hoewel die ja-stem afgeweer is, het dit 
die kleiner wordende minderheid van ekstremiste binne die 
PK (VSA) geopenbaar.

’n Ander gebeurtenis in 2013 het die denominasie se toe-
nemende vyandigheid teenoor die Joodse gemeenskap laat 
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blyk. Eerwaarde Albert Butzer, ’n Presbiteriaanse predikant, is 
op die denominasie se algemene vergadering gedwing om uit 
sy amp as moderator van die Komitee oor die Midde-Oosterse 
Kwessies te bedank. Sy groot oortreding was dat hy twee maal 
na Israel gereis het deur middel van ’n borgskap deur ’n Joodse 
groep eerder as ’n Palestynse groep. Hoewel Butzer ook saam 
met pro-Palestynse groepe deur Israel gereis het en hul saak 
selfs simpatiek gesind was, het die feit dat hy blootgestel is aan 
die alternatiewe Joodse narratief hom ’n persona non grata 
gemaak. Dit het gelei tot sy gedwonge bedanking, en hy kon 
gevolglik aan geen bespreking deelneem nie.

Maar die mees openlike aanval van PK (VSA) teen die staat 
Israel was in Februarie 2014 toe die Presbiteriaanse Israel-
Palestynse Sendingnetwerk (IPSN) ’n geïllustreerde boek van 
vier en sewentig bladsye en ’n bykomende DVD met die titel 
Zionism Unsettled: A Congregational Study Guide vrygestel 
het. Volgens Jonathan S. Tobin, die senior aanlynredakteur 
van die tydskrif Commentary, is die boek ’n volskaalse aanval 
op die wese van Sionisme en wil dit Sionisme vergelyk met die 
Christelike anti-Semitisme wat tot die Joodse volkmoord en 
ander historiese gruweldade gelei het. Die doel is om Israel 
te brandmerk as ’n onwettige entiteit en om sy Amerikaans 
Joodse ondersteuners te behandel as mense wat afgedwaal 
het van die waardes van hul godsdiens … Dit is niks minder 
nie as ’n oorlogsverklaring teen Israel en Amerikaanse Jode 
… In Zionism Unsettled het die Jode geen reg op Israel nie en 
geen reg om hulleself te verdedig nie. Verder rasionaliseer en 
regverdig dit geweld teen Israel.8 

Ten slotte, in Junie 2014 het die PK (VSA) ’n resolusie aan-
vaar waarvolgens verskeie maatskappye geboikot word wat 
met Israel handel dryf. In die lig van die liberale standpunte 
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wat hierdie denominasie die afgelope jare oor aborsie en 
homoseksuele huwelike ingeneem het, is niks meer ’n ver-
rassing nie. Maar dit sal ongetwyfeld ’n groot uitwerking hê 
op hierdie eens standvastige denominasie met sy meer as twee 
miljoen lidmate.

DIE VERENIGDE KERK 
VAN CHRISTUS

In Junie 2014 het die Verenigde Kerk van Christus, nog ’n 
hoofstroom- Christelike denominasie, ’n verslag (“Report 
of the Working Group on Israel/Palestine Policy”) uitgereik 
waarin gevra word vir ’n boikot van goedere wat in Israelse 
nedersettings, onder meer Oos-Jerusalem, vervaardig is. Die 
ironie is dat dit die lig gesien het juis toe menseregte in die 
Soedan geskend is deurdat ’n swanger Christenvrou wat op 
die doodsvonnis gewag het, in die sel vasgeketting en gedwing 
is om op die vloer van die sel die lewe aan haar baba te skenk 
net omdat sy ’n Christenbekeerling was. Maar daar was geen 
oproepe vir ’n boikot teen Soedan nie. Net teen Israel. Slegs 
Israel, uit al die nasies in die wêreld, is uitgesonder vir ’n 
boikot. Die verslag bestempel die leerstelling van herstel as 
“ ’n valse leerstelling” en beskryf Christelike steun vir Israel 
as ’n hedendaagse vorm van afvalligheid en ’n verwerping 
van God. 

Die Verenigde Kerk van Christus is die grootste deno mi-
nasie in Kanada. Een van die bekende gemeentes in die deno-
minasie is die Trinity United Church of Christ in Chicago, 
waar president Barack Obama langer as twintig jaar aanbid 
het en waar hy en sy kinders gedoop is.
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DIE KERK VAN SKOTLAND

Nog ’n kerk wat eens ’n skynende lig van die waarheid was, 
maar nou toegelaat het dat dit ’n hawe vir anti-Joodse pro-
paganda geword het, is die Kerk van Skotland. In Mei 2013 
het die kerk “The Inheritance of Abraham? A Report on the 
‘Promised Land’ ” vrygestel. Hierdie dokument is ’n same-
snoering van die tipies Christelike vervangingsteologie en ’n 
hewige aanklag teen die staat Israel.

Teologies gesproke ontken die verslag dat daar selfs iets 
soos die Beloofde Land bestaan, wat verduidelik waarom die 
woorde “Promised Land” tussen enkelaanhalingstekens in 
die verslag aangehaal word. Die verslag maak die belaglike 
aanspraak, sonder twyfel tot Abraham se verbasing, dat die 
“beloftes oor die land Israel nooit bedoel was om letterlik op-
geneem of toegepas te word op ’n afgebakende geografiese ge-
bied nie”. Die dokument lui verder: “Die ‘beloofde land’ in die 
Bybel is nie ’n plek nie, maar eerder ’n metafoor van hoe dinge 
behoort te wees onder die mense van God. Hierdie ‘beloofde 
land’ kan enige plek gevind of tot stand gebring word.”9 Let 
mooi op wat hier beweer word. God het ’n belofte tot die dood 
toe gemaak om aan Abraham se nageslag die land te gee wat 
Hy aangedui het. Hy het dié belofte honderde kere herhaal. En 
tog wil die Kerk van Skotland ons vertel dat hierdie beloftes 
slegs metafore was vir enige stuk land op enige plek. ’n Mens 
wonder hoe lank dit gaan duur voordat ons vertel word dat 
ook God net ’n metafoor is wat nie letterlik opgeneem moet 
word nie. Hierdie verslag is voorwaar ’n daad van teologiese 
vandalisme. Dit maak ’n uiterste bespotting van die Bybel 
as ’n samehangende dokument. Oor sulke bewerings maak 
die Joods-Amerikaanse sindikaatrubriekskrywer Dennis 
Prager die volgende akkurate opmerking: “Dit sal wees asof 
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’n noemenswaardige na-Christelike godsdienstige liggaam 
aankondig dat ‘Jesus’, ‘Christus’, ‘kruisiging’ en ‘opstanding’ 
nooit bedoel het wat Christene en die Nuwe Testament altyd 
bedoel het om te meen nie. Verbeel jou ’n noemenswaardige 
Moslemliggaam verklaar Jesus beteken Mohammed; Christus 
beteken Koran; kruisiging beteken Islamofobie; en opstan-
ding beteken die Hadj.”10

Die verslag gaan voort om Israel as ’n onregverdige, onder-
drukkende, rassistiese, militêre staat uit te beeld wat nie deur 
Christene ondersteun behoort te word nie. Dit maak talle 
aanklagtes teen Israel, en veroordeel slegs vaagweg alle vorme 
van geweld, ongeag wie dit pleeg, maar dit verwys nie eens 
een keer na ’n enkele daad van Palestynse militêre aggressie, 
rassisme of haat nie. Nie ’n enkele keer nie. Die hele dokument 
is in alle opsigte deurspek met heftige anti-Israel-kritiek in 
die ergste graad.

Nadat die verslag internasionaal grootskaalse kritiek ont-
lok het, het die Kerk van Skotland dit hersien deur ’n ver-
wy sing in te sluit dat Israel wel bestaansreg het. Dink goed 
hieroor na. Ons leef in ’n wêreld waar ’n Christelike groep 
onder druk geplaas moet word voordat hulle sal erken dat 
’n nasie die reg het om te bestaan. Watter ander nasie in die 
wêreld se bestaansreg word ooit bevraagteken? Slegs Israel 
s’n. Opsommenderwys stem ek volmondig saam met Dennis 
Prager se gevolgtrekkings:

Die Kerk van Skotland se verslag gaan nie oor kritiek 
teen Israel nie; dit gaan daaroor om die Joodse volk 
on gel dig te verklaar en die Jode se histories onweerleg-
bare eise tot die land nietig te verklaar … Die Kerk van 
Skotland het uiting gegee aan die lelikste uitbeelding van 
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Jode sedert die Middeleeue … Die verslag is ’n same-
flansing van Middeleeuse Christelike anti-Judaïs me en 
eietydse linkse anti-Sionisme. Vir die Jode en vir Israel 
is dit ’n dodelike kombinasie.”11 

BOIKOTTE, DISINVESTERING 
EN SANKSIES

In 1933 het Adolf Hitler en die Naziparty Joodse sake onder-
nemings amptelik geboikot. Dit was maar net die begin 
van ’n dekade van die ergste Jodehaat in die geskiedenis. 
Tans is daar ’n nuwe beweging onderweg om die Joodse 
staat te boikot. Hierdie veldtog om Israel te boikot word 
“Boikotte, Disinvestering en Sanksies”, of BDS, genoem. BDS 
is ’n wêreldwye veldtog wat ekonomiese en politieke druk 
gebruik om die sekuriteit, wettigheid en toekoms van Israel 
te ondermyn. Hoewel die organisasie deur Palestyne gestig 
is, is dit oral in die wêreld baie bedrywig op die kampusse 
van universiteite. Hierdie beweging hou ook verband met 
toegewyde linkse organisasies, gewelddadige, radikale Islami-
tiese groepe en die hoofstroom-Christendom.

As’ad AbuKhalil is ’n Libanees-Amerikaanse professor 
in politieke wetenskap aan die Kalifornië-staat-universiteit 
Stanislaus. Hy is ’n luidrugtige ondersteuner van BDS. Vol-
gens Khalil “is die ware doel van BDS om die staat Israel te 
verslaan … Dit behoort as ’n ondubbelsinnige doelwit ver-
klaar te word. Hieroor moet daar geen onduidelikheid wees 
nie. Geregtigheid en vryheid vir die Palestyne is in stryd met 
die bestaan van die staat Israel.”12 

’n Ander luidrugtige ondersteuner van BDS en aktivis in 
die VSA, Ahmed Moor, het uitvoerige bydraes gelewer aan die 
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Guardian, die Huffington Post, die Daily Beast, Mondoweiss, 
die Electronic Intifada en Al Jazeera. Volgens Moor is “BDS nie 
net nog ’n stap op pad na ’n beslissende botsing nie; BDS ís 
Die Beslissende Botsing … Die beëindiging van die besetting 
beteken niks as die Joodse staat nie omvergewerp word nie.”13

Hoewel min lidmate of besoekers van die Presbiteriaanse 
Kerk (VSA), die Verenigde Kerk van Christus of die Ver-
enig de Metodistekerk van Groot-Brittanje hulle vandag sou 
ver een selwig met die veragtelike sentimente van die radi-
kale Islamitiese groep, Hamas, veroorsaak die anti-Israel-
standpunte van hierdie groepe dat die gaping tussen Kerk 
en terreurorganisasies besig is om vinnig te krimp. Baie 
mense glo dat BDS slegs ’n grondvlakbeweging is, wie se 
doel dit is om druk op Israel uit te oefen om ’n Palestynse 
staat te aanvaar. Maar dit is ’n wanvoorstelling van wat 
die beweging regtig is. Hoewel baie Christene wat by die 
BDS-beweging aangesluit het, glo dat hulle ’n grondvlak-
universiteitsbeweging steun wat gelykheid, geregtigheid en 
algemeen Christelike waardes voorstaan, steun hulle in der 
waarheid ’n radikale en gewelddadige beweging wat op die 
ou end die Joodse volk uitgewis wil sien. Die BDS-beweging 
in Europa en die VSA word grotendeels deur radikale Isla-
mi tiese terreurorganisasies soos Hamas voortgedryf en kan 
regstreeks met Hamas verbind word. Hamas sowel as die 
Mos lem broederskap, vir wie die FBI regstreeks met die Mos-
lem broederskap verbind, verskaf meestal, met die hulp van 
aktiviste van die Moslemstudentevereniging, agente en di-
rek teure vir die internasionale BDS en anti-Israel- poli-
tieke aktiwiteite op verskeie universiteitskampusse in die 
VSA en Europa. Daar is bewyse dat ander pro-Palestynse 
groepe wat hulle vereenselwig met die BDS-beweging, soos 
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die Amerikaanse Moslems vir Palestina of die Studente vir 
Geregtigheid in Palestina, al honderdduisende Amerikaanse 
dollars aan Hamas oorgedra het.14

Tydens die Israel-apartheidweek in 2014 het BDS-groepe 
die volgende op Amerikaanse kampusse gedreunsing: “From 
the River to the Sea, Palestine will be free”. ’n Leiersfiguur 
van die BDS-beweging, Azzam Tamimi, is professor in poli-
tieke denke en leier van die Palestynse Solidariteitveldtog 
in Londen. In ’n protesoptog voor die Israelse ambassade in 
Londen het Tamimi die volgende oor die staat Israel en die 
Joodse volk gesê: “Enigiemand in die wêreld, met of sonder 
geloof, moet saamkom om hierdie kanker uit die liggaam van 
die mensdom uit te wis.”15 In ’n onderhoud op die BBC het 
Tamimi aangevoer dat hy, as hy kon, ’n selfmoordbomaanval 
in Israel sou uitvoer. Hy het sonder om doekies om te draai die 
volgende verklaar: “Jy sien, om myself op te offer vir Palestina 
is ’n edele saak. Dit is al manier om my god te behaag, en ek 
sou dit doen as ek die geleentheid gehad het.”16

Let wel, dít is die saak wat belydende Christene onder-
steun. Dit verbaas ’n mens glad nie dat in die literatuur wat die 
Presbiteriaanse Kerk (VSA) en die Verenigde Metodistekerk 
van Groot Brittanje versprei, hul taal van aanklag teen Israel 
byna identies is met Hamas se taal van aanhitsing.

Die anti-Israel-aktivisme van BDS op talle kollege- en 
universiteitkampusse skep ’n stemming van sterk druk en 
intimidasie sodat baie Joodse studente sê hulle voel on-
veilig. In Maart en April 2014 het Joodse studente aan die 
North eas tern-universiteit en die Universiteit van New York 
skynuit settingsbevele onderdeur die deur in hul koshuise 
ontvang. Volgens Brett Cohen, die nasionale kampuspro-
gramdirekteur vir die pro-Israel-groep StandWithUs, is “die 
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openlike teistering en intimidasie van pro-Israel-studente 
alledaags waar BDS sy haatlike kop uitsteek”. Cohen noem 
intimiderende dade soos dat pro-BDS-studente “teenstanders 
met geweld doodskreeu en neo-Nazi-anti-Semitiese propa-
gandabeeldmateriaal op hul sosiale media rekeninge plaas” 
asook “ ’n vyandige oorname van die studenteraad se agenda 
[deur] BDS-ondersteuners wat studenteleiers rassistiese by-
name toesnou”.17 

BEN WHITE

Een van die aktiefste en mees uitgesproke anti-Israel-aktiviste 
is Ben White. White is ’n Oxford-gegradueerde, ’n jarelange 
anti-Israel-blogger en ’n gesogte openbare spreker in die anti-
Israel-kringe. In ’n artikel in die aanlyn-politieke joernaal 
CounterPunch het White gesê: “Ek beskou myself nie as ’n anti-
Semiet nie, maar ek kan verstaan hoekom sommige mense 
anti-Semities is. Daar is eintlik ’n hele klomp redes.”18 Let 
wel, ’n anti-Semiet is eenvoudig iemand wat Jode haat. White 
spreek sy volle simpatie uit vir diegene wat Jode haat. Dit is 
belangrik om daarop te let dat hy nie anti-Sionisme spesifiek 
verdedig nie, maar wel anti-Semitisme. Met ander woorde, 
die haat waarmee hy simpatiseer, is nie gemik teen Israel as ’n 
staat nie, maar teen die Jode as ’n volk. White gaan voort om 
verskeie redes te noem wat hy meen sulke haat wettig. Dit is ’n 
puik voorbeeld van wat ek bedoel wanneer ek sê hedendaagse 
Christelike Jodehaat verleen steun aan die vulkaniese haat van 
radikale Moslems of neo-Nazigroepe. Verteenwoordig hierdie 
soort taal enigsins selfs net vaagweg God se hart? Ek wil nog 
sien of enigeen van hierdie hedendaagse anti-Israel-aktiviste 
liefde koester vir die Joodse volk.
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STEPHEN SIZER

Nog een van die mees opruiende anti-Israel-aktiviste is 
Stephen Sizer, ’n Anglikaanse predikant. Sizer is ’n volmaakte 
voorbeeld van die moderne anti-Semiet. Hy het in 2005 ’n 
boek uitgegee met die titel Christian Zionism: Roadmap to 
Armageddon? en in 2008 ’n vereenvoudigde weergawe met 
die titel Zion’s Christian Soldiers? The Bible, Israel and the 
Church. In albei boeke voer Sizer aan dat Christene wat 
nie vervangingsteoloë is nie en Israel steun, haat, rassisme 
en onreg aanwakker en daarvoor verantwoordelik is dat ’n 
omgewing geskep word wat ryp is vir oorlog, moontlik selfs 
met apokaliptiese omvang. Sizer word goed ontvang, nie net 
in die kerke wat die anti-Israel-narratief aanhang nie, maar 
ook in sekulêre en Moslem-anti-Israel-kringe.

Hoewel Sizer hoofsaaklik saggeaard is, is hy ’n ideologiese 
bomgooier van die ergste graad wat dikwels opruiende stel-
lings kwytraak oor Israel en elke afdeling van die Kerk wat 
die land bystaan. In dié sin het Sizer, hoewel hy minder pittig 
is, die Ann Coulter van die anti-Israel-beweging geword. Hy 
het byvoorbeeld in Augustus 2013 voor ’n stampvol kerk die 
volgende stelling gemaak: “Daar is beslis kerke in Israel en 
Palestina wat aan die kant van die besetting is, wat aan Sionisme 
se kant is. Een van my probleme is dat ek hulle teologies moet 
uitdaag en hulle daarop moet wys dat hulle Jesus verloën het. 
Hulle het die Bybel verloën en hulle is ’n gruwel.”19 

Met hierdie opmerking het Sizer die hele Messiaans Joodse 
gemeenskap in Israel sowel as die groot evangeliese, Arabies-
Israelse bevolking uitgebeeld as “ ’n gruwel” wat “Jesus verloën 
het”. Dit alles het hy met ’n groot en selfversekerde glimlag 
gesê, wat die gehoor se gelag ontlok het. Vreemd genoeg het 
Sizer later om verskoning gevra vir sy woorde, maar nog later 
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het hy sy verskoning teruggetrek en gesê hy is baie gemaklik 
met sy opmerking. By ’n ander geleentheid het Sizer na alle 
Christene of Messiaanse gelowiges wat Israel steun, verwys 
as “ketters”.20 Tydens nog ’n geleentheid het hy probeer om 
alle Christelike steun aan Israel te veroordeel met dié twiet: 
“Christelike Sionisme maak die Bybel goedkoop. Dit is ’n 
oksimoron.”21 Laat die Kerk wat kan onderskei vra watter 
gees dryf Sizer aan om sulke verregaande veroordelings en 
beskuldigings teen mede-Christene in te bring en hom oor te 
gee aan sulke opruiende, verdelende en haattaal.

Sizer se vervangingsteologie het hom nie net gelei tot 
opruiende retoriek nie, maar ook tot diepgaande anti-Israel-
aktiwiteite. Hy het in 2012 na Bagdad gereis om die Interna-
sionale Konferensie in Solidariteit met Palestina en Arabiese 
Gevangenes en Aangehoudenes in die Tronke van die Israelse 
Besetting by te woon. Het Sizer as ’n verteen woordiger van 
Christus gegaan om vrede te maak en versoening tussen Ara-
biere en Jode te bewerkstellig? Geensins nie. In plaas daarvan 
het hy voor ’n oorwegend Arabiese gehoor ’n uitgebreide en 
grafiese voorlegging gedoen van Israeli-marteling van Pale-
stynse kinders. Dit is nie ’n oordrywing nie. Hoewel Sizer nie 
so ver gegaan het om die Jode daarvan te beskuldig dat hulle 
die kinders se bloed gebruik het om matso te maak nie, is 
dit nietemin ’n eggo van die historiese bloedlastermite wat 
histeriese Jodehaters in die verlede gebruik het om die mas-
sas teen die Joodse volk op te stook, wat dikwels tot mense-
slagtings gelei het. Laat ons eerlik wees, het die Moslemwêreld 
meer aanmoediging nodig om die Joodse volk en die staat 
Israel te haat? Waarom dink anti-Sioniste soos Sizer dat dit 
nodig is om doelbewus nog olie op die vuur van die Mos-
lemhaat te gooi, wat reeds goed op sy eie woed? Wanneer 
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’n mens hierdie soort gedrag waarneem, moet jy jou afvra wat 
is die ware doelwit? Wat is die eindspel? En watter gees dryf 
hulle en die beweging wat hulle wil skep, voort? Sien hulle nie 
in dat hulle op soveel verskillende maniere die hedendaagse 
ekwivalent van die anti-Joodse teoloë en Jodevervolgers van 
die verlede is nie? Nog meer, is dit regtig die soort mense en 
bewegings met wie denkende Christene met ’n gewete hulle 
wil vereenselwig?

WIE STOOK DIE APOKALIPS AAN?

Wanneer ek Stephen Sizer deur die wêreld sien reis om haat 
jeens Israel onder die Moslems aan te blaas of hoor vervan-
gings teoloë beweer dat ’n verwerping van vervangings teologie 
te blameer is vir bloedvergieting, kan ek maar net my kop skud. 
As ’n leraar wat bekend is vir gesprekke oor Islam se groot rol 
in die laaste dae, is ek al ontelbare kere daarvan beskuldig dat 
ek die slag van Armageddon opstook. In der waarheid hoop 
alle Christene wat Israel steun (Christen-Sioniste), volgens baie 
vervangingsteoloë, nie net daarop nie maar werk hulle eintlik 
mee om ’n ware Armageddon te bevorder. Brian McLaren, ’n 
bekende ondersteuner van die anti-Sionistiese beweging, het 
selfs gesê dat enigeen wat die eindtydse profesieë oor Israel 
ernstig opneem “ ’n valse einde-van-die-wêreld-scenario ge-
bruik om ’n tipe doodswens vir ’n Derde Wêreldoorlog te skep, 
wat, tensy die res van ons dit kragtig teenstaan, te maklik ’n 
selfvervullende profesie kan word”.22 Titels van boeke soos 
Sizer se Christian Zionism: Roadmap to Armageddon?, Hank 
Hanegraaf se The Fuse of Armageddon of Victoria Clark se 
Allies for Armageddon: The Rise of Christian Zionism sinspeel 
daarop dat Sionisme ’n gevaarlike idee is wat die moontlikheid 
van ’n massiewe plaaslike of selfs globale apokaliptiese oorlog 
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bevorder. Maar oorweeg gerus die ironie en skynheiligheid 
wat hier ter sprake is. Eerstens, hulle wat aanvoer dat Sioniste 
die slag van Armageddon gaan meebring, ontken dikwels dat 
die Bybelse profesieë oor die slag van Armageddon letterlik 
opgeneem moet word of selfs van toepassing is op ons tyd. 
Tog beskuldig hulle Christene wat die staat Israel steun dat 
hulle dit veroorsaak. Hoe werk dit? Maar wat nog vreemder 
is, is dat baie kritici wat teen Sionisme gekant is, in werklik-
heid die rasse- en godsdienstige haat – “ ’n ewige vyandskap” 
(Eseg 35:5) – aanwakker en ondersteun wat die Bybel sê die 
slag van Armageddon sal laat ontvlam.

In “ ’n Ope brief aan Evangeliste en ander belanghebbende 
partye” wat deur verteenwoordigers van die Knox-Teologiese 
Kweekskool geskep is, pak vervangingsteologiese skrywers 
die skuld van al die bloedvergieting tydens die Kruistogte op 
hulle wat geglo het dat die land van Israel werklik die beloofde 
land is. Die dokument betreur soos volg: “Swak Christelike 
teologie aangaande die ‘Heilige Land’ het bygedra tot die 
tragiese wreedheid van die Kruistogte van die Middeleeue.”23 
Die probleem met hierdie stelling is egter dat die teologie wat 
tot die Kruistogte aanleiding gegee het, nie die siening was dat 
die land Israel die beloofde land is nie; inteendeel, dit was die 
idee van vervangingsteologie dat die land aan die Christelike 
Kerk behoort het. Die dokument erken nêrens die groot skaalse 
slagting van Jode wat in die land Israel of in Europa plaas-
gevind het nie. Die verantwoordelikheid hiervoor val vier-
kant op vervangingsteoloë se Jodehaat. Die Kruisvaarders was 
eenvoudig vervangings- en koninkryksteoloë met swaarde. 
Dit is dié blindheid en die uitdeel van skuld wat vervangings-
teoloë vandag steeds teister. Die skynheiligheid is eenvoudig 
sonder perke.
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GEVOLGTREKKING

Rabbi Ammiël Hirsch is in die kol met sy beskrywing van die 
groeiende anti-Israel-beweging binne die Christelike Kerk: 
“Die wêreld is gevul met mense wat liefde verkondig, maar 
vol is van haat. Hulle projekteer nederigheid, maar is vol 
arrogansie. Hulle word verteer deur passievolle intensiteit – 
maar vir die verkeerde dinge. Hulle maak woorde goedkoop 
en verdraai waardes. Hulle sê hulle is voorstanders van vrede, 
maar hul optrede bevorder oorlog.”24 

Die groeiende beweging om die staat Israel onwettig te 
verklaar of te ondermyn, gaan nie werklik oor vrede, ge-
regtigheid en deernis, soos die militante voorstanders van 
die beweging beweer nie. Onder die dun dekmantel van ’n 
politieke of sosiale geregtigheidsbeweging is dit nie veel meer 
as ’n poging om Israel te vernietig nie. Samuel Clough, ’n 
welsprekende Bybelleraar en ’n vriend, het die groot gevaar 
van die ontluikende anti-Israel-beweging binne die Kerk raak 
opgesom: “Hierdie argumente teen Israel is uiteindelik nie net 
intellektuele of politieke argumente nie. Ons het hier te doen 
met ’n volledige stelsel van denke. Uiteindelik is die logiese 
gevolgtrekking van daardie stelsel van denke dat mense 
sterf. As die Tweede Wêreldoorlog ons niks anders geleer het 
nie, het dit ons geleer dat ’n teologie wat die Jood ontneem, 
uiteindelik in ’n konsentrasiekamp eindig.”25 

My eenvoudige gebed is dat die opkomende geslag Chris-
ten gelowiges sal wakker word en die anti-Israel-beweging sal 
sien vir wat dit werklik is, naamlik ’n moderne verskynsel 
binne die Christelike Kerk van die eeue lange onafgebroke 
haat jeens die Jode, God se verbondsvolk. Dit is bloot ’n 
uitbreiding van die Christendom se historiese poging om die 
Jode weer op hul plek te sit as ’n volk wat deur God verwerp 
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is en bestem is om uitgewekenes en slawe te bly. Ten spyte van 
die skyn van sosiale geregtigheid waarmee die ondersteuners 
graag hul beweging wil klee, is die onderliggende rassis me 
toenemend sigbaar en brutaal. Noudat ek dít besef het, bid 
ek dat die jonger generasie van deurdagte en ingeligte ge-
lowiges dié beweging nie net sal verwerp omrede die slegte 
teologie wat daaragter skuil nie maar ook omdat dit in wese 
’n rassistiese agenda het. Ek bid dat hierdie nuwe generasie 
van Christene, nadat hulle die nuwe Jodehaat verwerp het, 
sal opstaan en die hoopvolle visie van herstel sal herwin wat 
Jesus en die apostels almal verkondig het, naamlik dat Jesus 
as die Joodse Koning sal regeer oor Jood sowel as nie-Jood, 
Israeli sowel as Arabier, wat almal saam hul Skepper sal dien 
as ’n uiteenlopende, maar ten volle verenigde volk van God.
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DEEL 3

Die laaste dae en die 
oordeel van die nasies
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HOOFSTUK 14

Die geprofeteerde 
terugkeer van Jode 

na hul land

Bryan Purtle is ’n pastor wat die laaste paar jaar ’n goeie 
vriend geword het. Hy is ’n brandweerman uit ’n familie van 
brandweermanne. Bryan is my soort pastor; hy dink soos ’n 
geleerde en sy hande is hard en vol eelte. Hy bring deesdae die 
meeste van sy tyd in ’n kelderwinkel deur waar hy wapen skil de 
vir brandhelms uit leer skep, elkeen ’n kunswerk op sigself. Hy 
doen dit terwyl hy en sy vrou vyf kinders grootmaak en hy 
hulppastor is in ’n geloofsgemeenskap. Bryan is boonop een 
van die mees belese broeders wat ek ken, en sy persoonlike 
teologiese biblioteek een van die mees benydenswaardige 
versamelings. Hy spits hom toe op klassieke werke, boeke 
wat dikwels moeilik verkrygbaar of nie meer beskikbaar is 
nie. Teen sy biblioteek se mure hang geraamde foto’s van 
sommige van sy helde – agbare pastors, teoloë en sendelinge 
– manne soos Charles Spurgeon, R.C. Chapman, Adolph 
Saphir, Horatius Bonar, A.W. Tozer en uit meer onlangse tye, 
Leonard Ravenhill.

Die Purtlegesin het ook sendingwerk gedoen in ’n Is-
lami tiese land waarvan ’n mens die naam liewer verswyg. 
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Ek het hulle besoek tydens hul tyd oorsee en geleentheid 
gehad om ’n omvattende onderhoud met Bryan te voer en 
op te neem. Daardie onderhoud was, na my mening, goud 
werd. Teen elfuur die oggend was dit reeds bitter warm in die 
Midde-Oosterse woonkamer waar ons een van ons gunste-
lingonderwerpe gesit en bespreek het: dat Israel hom steeds 
midde-in God se planne bevind. Bryan het gou oor een van 
sy spesialiteitsgebiede begin gesels, ’n beslissende kwessie 
waarvan min gelowiges vandag bewus is:

“Die idee dat Israel volgens die profete en die getuienis van 
die Skrif belangrik is in die laaste dae, is niks nuuts nie, het 
hy gesê. “Dit word nie net duidelik uit die lees van die Skrif 
nie, maar in die laat 1800’s het mense verklaar dat Jode in 
groot getalle na Palestina sou kom en dat hulle selfs ’n staat 
daar sou vestig. Talle van die voorste historiese predikers en 
teoloë het dit voorsien, soos Charles Spurgeon, Adolph Saphir, 
David Baron, J.C. Ryle en Horatius Bonar, groot predikers, 
sendelinge en teoloë.”

Die feit dat verskeie groot leermeesters van die Skrif die 
laaste-dae-hervestiging van die staat Israel deur die Joodse 
volk voorspel het, is grondige, kragtige steun vir die letterlike 
en futuristiese vertolking van die Skrif. Talle van hulle het dit 
honderde jare, en in een geval langer as duisend jaar, voor die 
werklike gebeurtenis gedoen. Baie van die boeke wat geskryf is 
deur mense wat vervangingsteologie voorstaan – diegene wat 
die idee dat Bybelse profesie op vandag van toepas sing is of 
dat nasionale Israel enigsins ’n plek het in God se voort gaande 
planne, verwerp en selfs bespot – beklemtoon die verskil lende 
mislukte profesieë en misleide datum-aanspraakmakers deur 
die Kerk se geskiedenis. Hulle verwys graag na vals profete 
soos Edgar C. Whisenant (skrywer van 88 Reasons Why the 
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Rapture Will Be in 1988) of Harold Camping (wat gesê het die 
oordeelsdag gaan op 12 Mei 2011 wees), maar hulle erken nie 
die oortuigende en akkurate voorspellings van kundiges wat 
verklaar dat daar ’n dag sou kom dat die Jode sou terugkeer 
na hul land en ’n staat sou hervestig nie. Laat ons dan nou 
terugkeer tot sommige van hierdie skatte wat te dikwels ver-
geet word en hulle die erkenning gee wat hulle verdien.

DAVID BARON (1855-1926)

David Baron was ’n Messiaanse Joodse gelowige wat in die 
laat 1800’s en vroeë 1900’s in die bediening gestaan het. Nadat 
hy gelowig geword het, hy verskeie uitstekende boeke geskryf 
en opgetree as medestigter van die sendingorganisasie He-
breeu se Christelike Getuienis vir Israel in Londen. Sy be-
roemd ste werk is sy klassieke 1981-kommentaar op Sagaria se 
profesie, The Visions and Prophecies of Zechariah, wat vandag 
nog wyd gepubliseer en gebruik word. Waar hy oor Sagaria 14 
skryf, sê hy:

Ons moet eerstens veronderstel dat die Jode in ongeloof 
herstel gaan word – dit gaan nie ’n volledige herstel van 
die hele nasie wees nie, dít gaan eers gebeur na afloop 
van hul bekering, maar van ’n verteenwoordigende en 
invloedryke oorblyfsel… . Uit die Skrif blyk dat Israel 
en die land gaan herstel, voor die weerkoms van ons 
Here, tot dieselfde mate as wat dit was tydens sy eerste 
koms, toe God se dreigende optrede teen hulle op 
nasio nale vlak, uiteindelik tot ’n einde gekom het, en 
nie weer voortgesit sou word “totdat die tyd van die 
nie-gelowiges tot vervulling gekom het nie”.1 
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Hierdie voorspelling van ’n Joodse terugkeer na hul land, 
hoofsaaklik in ongeloof, is dertig jaar voor die werklike ver-
vulling daarvan gemaak. Dit was egter nie Baron se eerste 
voorspelling nie. Baron het sewe en twintig jaar vroeër, 
in 1891, ’n boek met die titel The Jewish Problem: Its Past, 
Present and Future gepubliseer. Ek besit ’n oorspronklike 
kopie, nou meer as honderd en twintig jaar oud. Die boek is 
nogal klein, maar bevat ’n duidelik uiteengesette argument ter 
ondersteuning van die Jode se toekomstige terugkeer na hul 
land. Baron merk die volgende op oor Jeremia 30:3:

Die herstel hier is volledig: “… dat Ek die lot van my volk 
Israel en Juda sal verander, sê die HERE; en Ek sal hulle 
terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders gegee 
het, en hulle sal dit in besit neem”, en die aantal wat 
terugkeer sal “ ’n groot vergadering” wees sodat die hele 
beloofde land nie vir hulle groot genoeg sal wees nie. 
Dieselfde kom voor in Jesaja se merkwaardige profesie 
[11], wat … toegegee ’n toekomstige toepassing het, 
waar die “ballinge van Israel” en die “verstrooides van 
Juda” bymekaargemaak gaan word … Nog baie ander 
teksverse wat ondubbelsinnig en in fyn besonderhede 
praat van ’n volledige herstel van die hele nasie, kan 
aangehaal word; verse waarvan vir seker nie gesê kan 
word dat hulle vervul is deur – in verhouding – die 
handjie vol wat van Babilon af teruggekeer het nie.2 

Baron gaan voort om te verklaar dat “na die herstel wat in 
hierdie en ander profesieë voorspel is, Israel ten minste nasio-
nale onafhanklikheid, indien nie oppermag nie, sou geniet”.3 
Baron het sy voorspelling gemaak sewe en vyftig jaar voordat 
die staat Israel amptelik tot stand gekom het.
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NATHANIEL WEST (1826-1906)

’n Bietjie langer terug in die verlede is Nathaniel West in 1826 
in Sunderland, Engeland, gebore. Hy is na die VSA om daar aan 
’n kweekskool te studeer, en het uiteindelik in verskeie kerke in 
Cincinnati, Pittsburgh en Brooklyn in die bediening gestaan. 
Later het hy professor geword aan die Danville- Teologiese 
Kollege. Hy was ook die skrywer van verskeie boeke, waaronder 
die klassieke Studies in Eschatology: The Thousand Years in Both 
Testaments, wat in 1890 gepubliseer is. Hoewel West geglo het 
die volledige herstel sou gedurende Jesus se duisendjarige 
heerskappy plaasvind, het hy in hierdie boek onomwonde ’n 
toekomstige herstel van Israel as nasie voorspel:

Die oplossing van die groot probleem van Israel se toe-
koms, wat ontstaan het toe Dawid se koninkryk geskeur 
het, is die oplossing van die duisendjarige vrede ryk. En 
dit gaan gepaard met Israel se toekomstige aanvaarding 
van Dawid se Seun as hul Here, die herstel van die ou 
breuk in Dawid se koninkryk, die vereniging van Israel 
en Juda in een nasie, op die berge van die vaderland, vir 
ewig en altyd; kortom, Israel as bekeerde volk en nasie, 
erken deur Christus self, terwyl die nasies juig.4 

Hierdie voorspelling van 1890 is gemaak agt en vyftig jaar 
voordat Israel ’n nasie geword het.

J.C. RYLE (1816-1900)

As ons nog drie en twintig jaar teruggaan, kom ons by J.C. 
Ryle se werke. Ryle was ’n gereformeerde prediker wat die Skrif 
letterlik, futuristies en premillennialisties vertolk het. Verskeie 
van sy opmerkings oor die Joodse volk wat weer bymekaar 
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sou kom, wat in daardie stadium nog in die toekoms gelê het, 
is voorwaar treffend duidelik. Byvoorbeeld: “Ek glo dat die 
Jode uiteindelik weer bymekaar sal kom as ’n aparte nasie, in 
hul eie land, en dat hulle hul sal bekeer tot geloof in Christus, 
nadat hulle deur groot beproewing is (vgl. Jer 30:10-11; 31:10; 
Rom 11:25-26; Dan 12:1; Sag 13:8-9).”5 

Ryle maak ook redelik reguit aansprake elders:

As ek al die gedeeltes in die Skrif sou probeer aanhaal 
wat Israel se toekomstige geskiedenis openbaar, sal 
die tyd my inhaal. Jesaja, Jeremia, Esegiël, Hosea, 
Joël, Amos, Obadja, Miga, Sefanja en Sagaria sê almal 
dieselfde ding. Almal voorspel min of meer dat die Jode 
aan die einde van die verstrooiing weer na hul land en 
God se guns sal terugkeer. Ek maak geen aanspraak op 
die onfeilbaarheid van hierdie vertolking van die Skrif 
nie. Ek is deeglik bewus daarvan dat vele uitstekende 
Christene nie my siening deel nie. Ek kan net sê in my 
oë word die toekomstige verlossing van Israel as volk, 
hul terugkeer na Palestina en hul nasionale bekering 
tot God net so duidelik en klaarblyklik geopenbaar as 
enige ander profesie in God se Woord.6 

Weer eens, Ryle het sy voorspellings oor die hervestiging van 
die Joodse staat al in 1867 gemaak, een en tagtig jaar voordat 
Israel amptelik ’n staat geword het.

SEPTIMUS SEARS (1819-1877)

Nog ’n gereformeerde prediker, Septimus Sears, was in Enge-
land bekend as een van die land se mees voortreflike pastors 
en predikers. Hy het op die ouderdom van twintig met sy 
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bediening begin, waarna hy tot sy dood in 1877 pastor van 
die Clifton Strict-Baptiste Kerk was. In sy boek The Things 
Which Shall Be Hereafter or God’s Testimony about the Future, 
Gathered from Holy Scriptures voorspel Sears die toekomstige 
hervestiging van die staat Israel. In die hoofstuk “Die herstel 
van die Jode” verklaar Sears:

Die Jode sal onbekeer tot Christus terugkeer na Jeru-
salem. Want dit is ná hul terugkeer na hul eie land dat 
die volgende Skrifgedeelte tot vervulling sal kom: “En 
Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die 
lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land 
bring. Dan sal Ek skoon water op julle giet, sodat julle 
rein kan word; van al jul onreinhede en van al jul 
drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ’n nuwe 
hart gee en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal 
die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ’n hart 
van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee 
en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my 
verordeninge onderhou en doen” (Eseg 36:24-27).7

Sears haal ook verskeie ander profesieë aan wat aandui dat die 
Jode na hul land sal terugkeer. Hierna sal, volgens Sears, “ ’n 
tyd van swaarkry vir Jakob” (Jer 30:7) aanbreek – ’n verskrik-
like nasionale ramp gevolg deur die nasionale bekering van 
die Jode en uiteindelik hul finale en permanente terug keer na 
die land. Ook Sears se voorspellings, net soos dié van Ryle, is 
in 1867 gepubliseer, een en tagtig jaar voordat Israel amptelik 
’n staat geword het.
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CHARLES SPURGEON (1834-1892)

Charles Haddon Spurgeon, na wie soms verwys word as “die 
prins van die predikers”, was ’n Britse Baptis. Hy is vandag 
nog ’n invloedryke figuur onder ’n groot groep Christene. 
Spurgeon was in vele opsigte ’n veelskrywer. Hoewel hy nie 
’n gereelde kommentator was oor kwessies oor die eindtyd 
nie, het sy oortuigings duidelik geblyk wanneer hy wel by 
geleentheid hieraan aandag gegee het. Daarvolgens was hy 
’n klassieke premillennialis wat vurig geglo het dat wanneer 
’n mens die Skrif lees dit jou noop om op die uitkyk te wees 
vir die Joodse terugkeer na die land Israel volgens God se 
beloftes. Oorweeg die volgende baie reguit verklaring van die 
legendariese Spurgeon toe hy kommentaar gelewer het op die 
laaste hoofstukke van Esegiël se profesie:

Israel is nou afgevee van die kaart van nasies af; sy 
seuns is wyd en syd versprei; sy dogters treur langs 
al die riviere van die aarde. Sy heilige lied het stil ge-
word; geen koning regeer in Jerusalem nie; hy bring 
geen regeerders uit sy stamme na vore nie. Maar hy 
gaan herstel word; hy gaan herstel word asof “uit die 
dood”. Wanneer sy eie seuns alle hoop verloor het, 
gaan God verskyn. Israel gaan gereorganiseer word; 
sy verstrooide beendere gaan bymekaargemaak word. 
Daar sal weer ’n inheemse regering wees; ’n politieke 
liggaam sal weer daar vorm aanneem; ’n staat sal gestig 
word en ’n koning sal regeer. Israel het nou van sy eie 
land vervreem geraak. Sy seuns, hoewel hulle nooit die 
heilige stof van Palestina kan vergeet nie, kom op ’n 
hopelose afstand van sy gewyde oewers te sterwe. Maar 
dit sal nie vir altyd so wees nie, want sy seuns sal weer 
oor hom juig.8
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Let op wat Spurgeon hier sien: “ ’n staat sal gestig word” 
en daarmee saam ’n toekomstige “inheemse regering” en 
“politieke liggaam”. Op ’n ander plek vermaan Spurgeon ons 
almal met reg:

Ek dink ons heg nie genoeg waarde aan die belangrik-
heid van die Jode se herstel nie. Ons dink nie genoeg 
daaroor nie. Maar, as daar enigiets in die Bybel beloof 
word, dan is dit vir seker dit. Ek stel my voor dat jy 
nie die Bybel kan lees sonder om duidelik te sien dat 
daar ’n werklike herstel vir die kinders van Israel gaan 
wees nie… . Want wanneer die Jode herstel word, sal 
die volle getal uit die heidennasies deel geword het 
van die koninkryk; en sodra hulle terugkeer, sal die 
Here op Sionsberg heers en sy mag aan die leiers van sy 
volk vertoon, en die duisendjarige vrederyk se dae van 
rus en vrede sal aanbreek; dan sal ons elke man as ’n 
broer en ’n vriend beskou; Christus sal met universele 
gesag heers.9

Dit is nie net dat baie Christene vandag nie “genoeg waarde 
aan die belangrikheid van die Jode se herstel” heg nie, maar 
dat hulle in werklikheid probeer ontken dat so ’n herstel ooit 
gaan plaasvind. As ons egter, volgens Spurgeon, doodeen-
vou dig “die Skrif reg lees”, sal ons verstaan dat die Jode baie 
te doen het met hierdie wêreld se geskiedenis. Hulle sal 
bymekaargemaak word; die Messias sal kom, die Messias 
waarna hulle op soek is – dieselfde Messias wat eens gekom 
het, sal weer kom – sal kom soos hulle verwag het Hy die 
eerste keer sou kom. Hulle het toe gedink Hy gaan as ’n prins 
kom om oor hulle te heers, en dit gaan Hy doen wanneer Hy 



H o o f s t u k  14

245

weer kom. Hy gaan kom om die koning van die Jode te wees 
en om in heerlikheid oor sy volk te heers; want wanneer Hy 
kom, sal Jood en nie-Jood gelyke voorregte hê, hoewel daar 
tog onderskeid gemaak sal word ten gunste van die koninklike 
familie uit wie se lendene Jesus gekom het; want Hy sal op 
die troon van sy vader Dawid sit en al die nasies rondom 
Hom versamel.10 

Spurgeon se voorspellings van ’n herstelde Joodse staat 
is in 1864 gemaak, vier en tagtig jaar voordat dit werklik 
gebeur het.

ADOLPH SAPHIR (1831-1891)

Adolph Saphir was ’n Hongaarse Jood wat Jesus later as 
Messias aanvaar het toe die Skotse Vrye Kerk sendelinge 
na die Hongaarse Jode gestuur het. Saphir is in die Ierse 
Presbiteriaanse Kerk bevestig en het na vore getree as ’n man 
wat bekend gestaan het vir sy uiteensetting van die Woord en 
sy roerende lesings. In sy groot werk, Christ and Israel, het 
Saphir baie tyd afgestaan aan die verklaring van die Skrif om 
te bepaal wat die Skrif sê oor Israel wat weer bymekaargemaak 
gaan word. Saphir het die feit dat Israel weer versamel gaan 
word, beskou as ’n toekomstige werklikheid waaroor daar 
geen kwessie was nie. Die gedeelte wat hierdie onderwerp 
aanraak, is getitel “Die fases van die herstel, wat ’n hoogtepunt 
bereik in die koms van die groot Koning”. In sy kommentaar 
op Jesaja 66:19, 20 sê hy:

Hier word verklaar dat daar ’n tweede en meer algemene 
versameling van Israel uit al die nasies sal wees, en dat 
dit sal plaasvind nadat Israel se lig begin skyn en die 
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heerlikheid van die Here oor die volk verrys, en die 
groot oordeel van die goddeloses plaasgevind het. Daar 
is dus twee herstellings – een voor en die ander ná die 
groot krisis; een gedeeltelik en een volledig; een wat die 
vyandigheid van die nasies ontlok, die ander waarin die 
nasies hul verheug en waaraan hulle selfs saamwerk.11

Saphir was baie spesifiek in sy uitspraak dat die Jode groot-
liks ongelowig na Israel sou terugkeer, voordat hulle hul 
tot hul ware Messias sal keer. Hier is sy opmerkings oor 
Esegiël 22:17-22:

Die Jode keer as ongelowiges terug. Hulle gaan na 
Jerusalem gebring word om geoordeel te word. “Verder 
het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: 
Mensekind, die huis van Israel het vir My skuim ge-
word; hulle is almal koper en tin en yster en lood binne 
die smeltoond; silwerskuim het hulle geword. Daarom, 
so sê die Here HERE: Omdat julle almal skuim geword 
het, kyk, daarom sal Ek julle binne-in Jerusalem by-
mekaarmaak. Soos silwer en koper en yster en lood en 
tin binne-in ’n smeltoond bymekaargemaak word om 
daarteen ’n vuur aan te blaas en dit te smelt, so sal Ek 
julle bymekaarmaak in my toorn en in my grimmigheid 
en julle ingooi en smelt. Ja, Ek sal julle versamel en met 
die vuur van my grimmigheid teen julle blaas, dat julle 
dáárin gesmelt kan word. Soos silwer in die smeltoond 
gesmelt word, so sal julle dáárin gesmelt word; en 
julle sal weet dat Ek, die HERE, my grimmigheid oor 
julle uitgegiet het.” As hulle as gelowiges na hul land 
teruggekeer het, is dit onmoontlik dat God sy toorn 
oor hulle sou laat losbars.12 
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Saphir se voorspellings is in 1864 gemaak, dieselfde jaar toe 
Charles Spurgeon tot dieselfde gevolgtrekking gekom het, vier 
en tagtig jaar voordat Israel ’n staat sou word.13 

HORATIUS BONAR (1808-1889)

Horatius Bonar, nog ’n groot gereformeerde prediker van 
die Kerk van Skotland, was ook ’n toegewyde opwekkings-
prediker, skrywer en liedskrywer. In die volgende uitgebreide 
aanhaling uit sy werk Prophetical Landmarks, Containing Data 
for Helping to Determine the Question of Christ’s Premillennial 
Advent sien ons dat Bonar vas geglo het dat die Jode in die 
toekoms na Israel sal terugkeer. Lees Bonar se tydlose woorde 
met aandag en oorweeg dit:

Ek is een van diegene wat glo in Israel se herstel en 
bekering; iemand wat dit as ’n toekomstige sekerheid 
beskou dat Israel bymekaargemaak sal word en dat 
die hele Israel gered sal word. Net soos ek in Israel 
se huidige verlaging glo, glo ek in Israel se komende 
heerlikheid en voortreflikheid. Ek glo dat God se doel 
met ons wêreld alleen verstaan kan word deur God se 
doel met Israel te verstaan. Ek glo dat alle menslike 
berekenings oor die aarde se toekoms, hetsy polities 
of wetenskaplik, filosofies of godsdienstig, verkeerd is 
(indien nie gebrekkig nie) as God se doel met Israel in 
die laaste dae nie in ag geneem word nie. Ek glo dat 
dit onmoontlik is om God se gedagtes oor die mens 
se bestemming te verstaan sonder om sy gedagtes oor 
die ou nasie as ons sleutel of gids te gebruik – daardie 
nasie wie se geskiedenis, wat nog lank nie verby is of 
selfs naby sy einde is nie, nou eers gaan begin. En as 
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enigeen so verwaand is om te vra: “Wat het die Jode 
met hierdie wêreld se geskiedenis te doen?”, kan ons 
nie filosofeer oor daardie toekomstige geskiedenis, die 
wêreld se rigting inslaan en Israel geheel en al buite 
rekening laat nie? Ons sê nee; maar, mens, wie is jy 
per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Is jy 
die ontwerper van die aarde se vreemde annale, dié uit 
die verlede of dié in die toekoms? Is jy die skepper van 
die gebeure wat daardie annale vul, of die maker van 
die sluimerende lentes of die saad wat daaruit voort-
spruit? Net Hy aan wie die toekoms behoort, kan dit 
openbaar. Net Hy kan die beginsels waarop daardie 
toekoms geskoei gaan wees, aankondig. En as Hy Israel 
opstel as die groot nasie van die toekoms en Jerusalem 
as die groot moederstad van die aarde, wie is ons dat 
ons, met ons wetenskaplike filosofie, daardie goddelike 
reëlings wil opsy skuif en hulle vervang met die mens se 
teorie? Menslike raaiskote oor die toekoms is die mees 
onsekere van alle onsekerhede; en menslike hoop wat 
op daardie raaiskote gegrond is, gaan onteenseglik die 
mees teleurstellende, indien nie die mees rampspoedige 
mislukkings nie, teweegbring. Ek glo dat Abraham se 
seuns Palestina weer geen beërf en dat die verbeurde 
vrugbaarheid weer tot die land sal terugkeer; dat die 
woestyn en die verlate plekke oor hulle sal bly wees en dat 
die woestyn gaan juig en soos ’n roos gaan bloei. Ek glo 
dat Israel intussen nie net swerwers gaan wees nie, maar 
dat daar oral net ’n restant, ’n klein oorblyfsel, gered 
sal word; en dat ons sendelinge uitgaan om hierdie 
restant bymekaar te maak. Ek glo dat dié tye van ons 
(net soos die tye van die vier monargieë – Daniël 2]) 
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die tyd van die heidene is; en dat Jerusalem en Israel 
deur die heidene vertrap gaan word totdat die volle 
getal uit die heidennasies in die koninkryk ingegaan 
het. Ek glo dít – die uitloop van die tyd van die heidene 
se uitnemendheid en die voltooiing van wat die apostel 
beskryf as die volle getal uit die heidennasies wat in die 
koninkryk moet ingaan – gaan die teken wees vir die 
oordele wat die krisis in die aarde se geskiedenis gaan 
inlei, en die verlossing van Israel en die lank verwagte 
koninkryk.14 

Bonar se voorspellings is in 1847 gepubliseer, honderd en een 
jaar voor die hervestiging van die staat Israel.

SAMUEL PRIDEAUX 
TREGELLES (1813-1875)

Samuel Prideaux Tregelles was ’n briljante Bybelverklaarder, 
geleerde en teoloog van die Plymouth Brethren-beweging. 
Tregelles, wat as metaalwerker gewerk het terwyl hy Grieks, 
Hebreeus, Aramees en Wallies aangeleer het, was net soos my 
vriend Bryan Purtle ’n geleerde met vereelte hande. Hy is ook 
een van my gunsteling-Bybelverklaarders uit hierdie tydperk.

Nog lank voordat daar so voorspel kon word, het Tregelles, 
net soos diegene voor hom, met vertroue verklaar dat die land 
Israel eendag weer deur die Joodse volk bewoon sou word. 
Oor Daniël se profesieë het Tregelles die volgende voorspel: 
“Uit die vermelding van ‘die daaglikse offer’ en ‘heiligdom’ … 
is dit duidelik dat daardie dinge [in daardie tyd] sal bestaan 
– ’n gedeelte van die Jode sal in ongeloof na hul land terug-
gekeer het.”15
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Tregelles het dit in 1846 verklaar, voor enige van die vorige 
negentiende-eeuse Bybelverklaarders, honderd en twee jaar 
voordat Israel hervestig is.

JONATHAN EDWARDS (1703-1758)

Min mense is daarvan bewus dat ’n groot aantal ge re for-
meer de teoloë, piëtistiese Lutherane en Puriteine voor die 
negen tien de eeu ook aan die toekomstige herstel van Israel 
geglo het. Dié groepe het egter verskillende menings gehuldig. 
Som miges het geglo dat die Jode eers met Jesus se weerkoms 
na die land sou terugkeer. Ander het geglo dat hulle sou terug-
keer en hulle tot geloof in Jesus as die Messias bekeer nog lank 
voor dat Hy weer kom. Baie van hulle was postmillennialiste, 
’n baie optimistiese weergawe van amillennialisme.

Een van die bekendste herstellingsteoloë is Jonathan 
Ed wards, stellig Amerika se belangrikste en oorspronklike 
filosofiese teoloog, en een van die land se grootste intellek-
tuele en belangrikste herlewingspredikers. Hy was deur en 
deur ’n gereformeerde teoloog met ’n Puriteinse erfenis. 
Omdat Edwards meegewerk het aan en deel was van die 
Eerste Groot Herlewing het hy, soos soveel teoloë van sy tyd, 
’n diepgaande optimistiese postmillennialistiese beskouing 
oor die toekoms gehad. Hy het geglo dat die Jode nie net na 
hul land sou terugkeer nie, maar Jesus ook as hul Messias sou 
aanvaar voor Jesus se weerkoms. In sy History of the Works of 
Redemption skryf Edwards breedvoerig oor die toekomstige 
herstel van die Jode in hul land en geloof in Jesus:

Dan sal daar ’n einde gemaak word aan Joodse on-
geloof. Hul halsstarrige verwerping van Christus duur 
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al langer as sewentien honderd jaar, en sedert die 
ver nietiging van Jerusalem was gevalle van bekering 
onder daardie nasie baie skaars. Hulle het boonop 
teen hul eie profete se leringe in voortgegaan om hul 
voorvaders se wreedheid toe hulle [Christus] gekruisig 
het, goed te keur. Maar wanneer die dag aanbreek, sal 
die sluier wat hulle verblind, weggeneem word (vgl. 
2 Kor 3:16) en goddelike genade sal hul harde hart laat 
smelt en vernuwe, “hulle sal opsien na My vir wie hulle 
deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ’n 
mens rouklaag oor ’n enigste seun en bitterlik oor Hom 
ween soos ’n mens bitterlik ween oor ’n eersgebore 
kind” (Sag 12:10). En so sal die hele Israel gered word 
(vgl. Rom 11:26). Die Jode sal oral waar hulle verstrooi 
is hul ongeloof aflê en hul hart sal op wonderbaarlike 
wyse verander word, hulle sal hulleself verafsku vir hul 
vorige ongeloof en halsstarrigheid; en hulle sal om die 
geseënde Jesus versamel, Hom boetvaardig, nederig en 
vreugdevol erken as hul glorieryke Koning en enigste 
Verlosser, en hulle sal Hom met hul hele hart, asof met 
een hart en stem, saam met al die ander nasies prys 
(vgl. Jes 66:20; Jer 50:4). Niks word meer gewis voorspel 
as wat die nasionale bekering van die Jode in die elfde 
hoofstuk van Romeine voorspel word nie. En daar is 
baie gedeeltes in die Ou Testament wat nie op enige 
ander manier vertolk kan word nie, maar wat ek nie 
nou hier kan noem nie.16 

Edwards het voortgegaan en erken dat hoewel hy nie die 
presiese tydberekening kon bepaal wanneer hierdie dinge 
sou plaasvind nie, hy vol vertroue was dat die Skrif gepraat 
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het van hul toekomstige herstel wat sou uitloop op die “lewe 
uit die dood” onder die heidennasies van die aarde. Edwards 
het sy voorspellings in 1739 gemaak, twee honderd en nege 
jaar voordat Israel amptelik as nasie verklaar is. Die helfte van 
Edwards se toekomsblik is vervul, maar presies wanneer die 
volheid van Israel ten volle herstel sal word deur bekering tot 
geloof in Jesus, moet nog blyk.

SIR ISAAC NEWTON (1642-1727)

Sir Isaac Newton het geen bekendstelling nodig nie. Newton, 
’n fisikus en wiskundige, is in 1727 oorlede. Hy was ook ’n 
toegewyde Bybelstudent. Hoewel Newton hoofsaaklik by 
’n historiese vertolking van die Bybel gehou het, het hy tog 
probeer om dit letterlik te vertolk. In sy kommentaar op die 
boek Openbaring praat Newton van die komende tyd wan-
neer ons “die verwoesting van die bose nasies [gaan sien], die 
einde van ’n getreur en van alle probleme, die terugkeer van 
die Jode [uit] gevangenskap en hul vestiging van ’n florerende 
en ewigdurende koninkryk … Die einde van die koning van 
die Noorde word ook vir daardie tyd voorspel, asook die groot 
afvalligheid, die terugkeer van die Jode uit gevangenskap en 
die groot beproewing.”17 

Hoewel Newton foutiewelik aangeneem het dat Israel se 
terugkeer na hul land sou saamval met Jesus se weerkoms, was 
hy vas oortuig dat ’n toekomstige terugkeer van die Joodse 
volk na hul land in die Skrif voorspel word. Die kwessie 
of die Jode tot bekering sou kom voor of tydens Jesus se 
weerkoms was in die sowat honderd jaar voor Newton ’n 
algemene besprekingspunt onder die vele Christelike leiers 
en kommentators van daardie tyd. Hoewel die terugkeer van 
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die Jode na hul land nie saamgeval het met Jesus se weerkoms 
nie, het Newton ongeveer twee honderd en vyftig jaar voordat 
dit gebeur het, akkuraat voorspel dat die Joodse volk na hul 
land sou terugkeer.

WILHELMUS À BRAKEL (1635-1711)

Wilhelmus à Brakel was ’n leidende figuur in wat bekend 
staan as die Nederlandse Gereformeerde Beweging (De Na
dere Reformatie). Hy het in die laat sewentiende en vroeë 
agtien de eeu in Rotterdam, Holland, in die bediening gestaan. 
Dit was ’n piëtistiese beweging wat grootliks deur die Engelse 
Puritanisme beïnvloed is. In sy invloedryke magnum opus 
wat uit verskeie boekdele bestaan, The Christian’s Reasonable 
Service, geskryf in 1700, het Brakel die volgende gesê oor die 
Jode wat in die toekoms weer bymekaargemaak sou word om 
na hul land terug te keer:

Daar bly een vraag oor wat beantwoord moet word: 
Gaan die Joodse nasie weer uit al die streke van die 
wêreld en uit al die nasies onder wie hulle verstrooi is, 
bymekaargemaak word? Gaan hulle weer in Kanaän en 
al die lande woon wat aan Abraham beloof is, en gaan 
Jerusalem herbou word?

Ons glo dat hierdie gebeure wel gaan plaasvind. 
Ons ontken egter dat die tempel herbou gaan word en 
dat die vorige wyse van aanbidding gehandhaaf gaan 
word, wat voor Christus se koms simbolies was en dan 
weerspieëlend gaan wees… . Hulle sal ’n onafhanklike 
republiek wees, regeer deur ’n wyse, goedgeaarde en 
uitstekende regering. Kanaän sal boonop buitengewoon 
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vrugbaar wees, die inwoners sal uiters Godvresend  
wees en hulle sal deel uitmaak van die glorieryke Kerk 
tydens die duisend jaar wat in Openbaring 20 voor-
spel word.18 

Hoewel Brakel ’n postmillennialis was en dus ’n meer opti-
mistiese siening as vandag se premillennialiste gehad het, 
moet sy voorspellings nie geïgnoreer word nie. Hoewel hy 
dit duidelik gemaak het dat hy nie ’n herboude Joodse tempel 
verwag nie en glo dat die burgers van Israel grotendeels almal 
tot geloof in Jesus as die Messias sal kom, was sy algemene 
oortuiging oor ’n toekomstige terugkeer na die land, akkuraat. 
Brakel het hierdie voorspelling in 1700 gemaak, twee honderd 
en vyftig jaar voordat dit sou gebeur.

THOMAS BRIGHTMAN (1562-1607)

Die Puriteine het vas geglo aan ’n Joodse herstel. Thomas 
Brightman, ’n Engelse geestelike, het in sy boeke A Revelation 
of the Revelation (of Apocalypse), geskryf in 1611, en Shall 
They Return to Jerusalem Again?, geskryf in 1615, heelwat oor 
hierdie tema geskryf. Brightman het gepeins oor die vraag of 
die Jode wel na hul land sou terugkeer, en geskryf: “Wat, sal 
hulle weer na Jerusalem terugkeer? Niks is méér seker nie; die 
profete bevestig dit oral en hou aan om dit te beklemtoon.”19 

Brightman se werke het groot invloed gehad by sy mede-
Puriteine. Talle ander uit hierdie tydperk het sy herstellings-
perspektief gedeel. Hy het sy uitsprake met groot oortuiging 
in 1611 gemaak, drie honderd sewe en dertig jaar voordat 
Israel amptelik as nasie hervestig is.
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ISHODAD VAN MERV (CA. 850 N.C.)

As die voorafgaande voorspellings nie voldoende bewys is 
dat dié manne nie beïnvloed is deur natuurlike neigings of 
idees wat op hul dag gewild was nie, let dan op hierdie laaste 
voorspelling wat reeds uit die negende eeu dateer. Ishodad van 
Merv was ’n Christelike biskop in die stad Hadatha naby die 
hedendaagse Tiberius. In sy kommentaar op Miga 5:2 skryf 
hy: “ ‘Hy sal sy mense ’n kort rukkie prysgee, so lank as dit 
’n vrou neem om ’n kind in die wêreld te bring.’ Dit is wat 
die profeet Jerusalem noem. Dit beteken Hy sal hulle aan die 
ellendes van ballingskap oorlaat totdat die tyd aanbreek om 
terug te keer. Dit beteken dat daardie voorspellings nie gaan 
waar word voordat hulle terug is uit hul ballingskap nie.”20 

Wanneer het Ishodad hierdie verklaring gemaak? Dit is in 
850 n.C. geskryf, elf honderd jaar voordat die moderne Joodse 
staat tot stand gekom het!

DIT IS VOORSIEN

Vele ander wat nie hier genoem word nie, het net sulke 
oortuigende voorspellings gemaak. Dit is belangrik om te 
noem dat dié voorspellings nie gegrond was op internasio-
nale neigings tot ’n Joodse terugkeer na die land nie. Dit 
is ’n belangrike punt omdat sommige van die vasberade 
spotters onder diegene wat vervangingsteologie voorstaan, 
aanvoer dat daardie manne bloot die aspirasies van die vroeë 
Sionistebeweging van die laat negentiende en vroeë twintigste 
eeu weerspieël. 

Dié argument klink bra wanhopig, omdat die datums 
dood eenvoudig nie klop nie! Theodor Herzl, wat grootliks as 
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die moderne vader van die Sionistebeweging beskou word, 
is eers in 1860 gebore. Die stigting van Herzl se Wêreld- 
Sionistiese Organisasie by die Eerste Sionistiese Kongres in 
Basel, Switserland, het eers in 1897 plaasgevind. Die vroeg-
ste tekens van ’n onderskeibare Sionistebeweging skyn die 
Hovevei Zion, oftewel die Liefhebbers van Sion, te wees, wat 
tussen 1870 en 1897 sowat twintig Joodse nedersettings in 
die land gevestig het. Maar elkeen van die voorspellings wat 
aangehaal is, is gemaak lank voor 1870 toe die klein oplewing 
van Jode wat terugkeer na Israel, begin het. En elkeen van 
die voorspellings wat voorheen aangehaal is, is gemaak voor 
die Eerste Sionistiese Kongres, toe Sionisme eers werklik ’n 
invloed op populêre teologiese denke gehad het. 

Eenvoudig gestel, hierdie uitlêers het van Sionisme geweet 
nog lank voordat die vroeë Sioniste daarvan geweet het! Dit 
is inderdaad regverdig om te sê Christelike (of Bybelse) 
Sionisme het lank voor sekulêre of Joodse Sionisme bestaan. 
Vervangingsteoloë blyk vasbeslote te wees om hierdie feit te 
ontken. Carl Medearis, wat al ’n hele paar keer aangehaal is, 
het vervangingsteologie se algemene aanspraak verwoord 
toe hy gesê het Christelike Sionisme is “ ’n baie onlangse 
dwaalleer wat maar in die laaste honderd jaar of wat na vore 
gekom het”. Hoewel dit ver van die waarheid is, is hierdie 
aanspraak wyd herhaal deur vervangingsteologie-polemici 
wat daarop uit was om die ryk tradisie van herstel onder 
Christene, onder andere baie uit ’n nie-dispensasionele, 
gereformeerde tradisie, te ondermyn. Hoe gereeld hoor ’n 
mens dat herstel en Christelike steun vir Israel ’n betreklik 
nuwe verskynsel is, wat na bewering by John Nelson Darby 
en die Dispensasiebeweging begin het. In plaas daarvan het 
ons gesien dat kort nadat protestantse gelowiges die Bybel in  
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diepte begin bestudeer het, verskeie groot manne in die 
Kerk die voortgaande oproep en verkiesing van Israel deur 
die profete begin erken het. Die verwagting van ’n Israeliese 
staat het nie ontstaan uit sensasiesug, politieke neigings 
of visioenêre ontmoetings nie, maar doodeenvoudig uit 
’n eenvoudige en padlangse lees van die getuienis van die 
Bybelse profete.

GEVOLGTREKKING

In hierdie laaste hoofstuk wil ek graag terugkeer tot sommige 
opmerkings van die Messiaans Joodse geleerde David Baron, 
die eerste negentiende-eeuse teoloog wat in hierdie hoofstuk 
aangehaal is. In sy kommentaar oor hoe ons die Skrif behoort 
te vertolk, en of ons dit op ’n woordelikse, premillennialistiese 
manier (hierdie boek se uitgangspunt) of op die allegoriese 
wyse van vervangsteologie moet doen, sê Baron:

Soos duisende ander is die skrywer deur God se onein-
dige genade uit die duisternis van Rabbiniese Ju daïs me 
na die wonderlike lig en vryheid van die heer like evan-
gelie van Christus gebring. Op grond van ’n letterlike 
vertolking van die profesieë wat oor Hom gaan, het 
hy Jesus van Nasaret as Israel se Messias en die wêreld 
se Verlosser aanvaar. Hy kan nie konsekwent, sonder 
om sy oortuigings skade aan te doen, een beginsel van 
vertolking van een stel profesieë wat reeds vervul is, en 
’n ander beginsel van vertolking van ’n stel profesieë 
wat nog vervul moet word, aanvaar nie. Hy glo eerder 
opreg dat die manier waarop die profesieë vervul is 
wat nou geskiedenis is, die enigste grondslag vorm 
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vir vertolking van Israel en die koninkryk wat nog op 
vervulling wag.21 

Dr. Walter C. Kaiser (jr.) het ’n soortgelyke eenvoudige maar 
diepgaande opmerking gemaak oor diegene wat ver vang-
ingsteologie voorstaan en wat aanhou beweer dat God nie 
meer toegewy is aan sy beloftes van ’n land vir die Joodse volk 
nie: “Kyk, dit is reeds te laat om daaroor te argumenteer, want 
daar is reeds ses miljoen Joodse mense terug in die land. As 
jy dan wil aanhou stry, sal jy die ses miljoen mense wat terug 
is in die land moet uitwis, wat jy nie kan doen nie. Dit is dus 
tyd om die teologie aan te pas by wat werklik aan die gang is.”22 

Die Skrif het dit voorspel, baie mense van God wat net die 
Skrif as hul gids gebruik het, het dit gesien en voorspel, en nou 
het die wonderwerk ten aanskoue van die hele wêreld geskied. 
In ’n opsomming van hoe ’n oordeelkundige Kerk hom by 
hierdie belangrike werklikheid moet aansluit, druk pastoor 
Purtle dit die beste uit: “Ons moet aandag gee hieraan. Dit is 
een van die Here se groot donderslae. Dit is amper asof Hy 
self vir die nasies profeteer en sê: ‘Ek het nie van my verbond 
met hierdie volk of met hierdie land vergeet of verbreek nie, 
so slaan ag daarop.’ ”

Die staat Israel staan voor ons; die land is immers voor 
die hele wêreld tot stand gebring. Wanneer diegene wat ver-
vangingsteologie verwerp, die Here se hand in dit alles ontken, 
wanneer hulle vasberade ontken dat dit vooraf voorspel en 
voor ons oë vervul is, is hulle besig om hul hart doelbewus te 
verhard en hul ore te sluit vir hierdie duidelike tekens. En as 
’n eenvoudige bestudering van die Skrif hierdie manne in staat 
gestel het om die toekoms te ken, wat anders kan ’n opregte 
bestudering van die profete dan openbaar? Watter kennis 
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van die toekoms kan die Kerk verkry as hy terugkeer tot ’n 
eenvoudige lees van die profete se woorde? En watter inligting 
ignoreer daardie segmente van die Kerk wat neersien op die 
bestudering van Bybelse profesie? Om die waarheid te sê, die 
trompetgeskal uit die hemel is nie om ons in die eerste plek 
te herinner aan wat gebeur het nie, maar om ons te herinner 
aan wat op die punt staan om te gebeur. O, as die Kerk net sou 
hoor wat die Gees in hierdie uur vir sy volk sê! 

Om hierdie hoofstuk af te sluit sal jy die volgende gebed 
saam met my bid?

O Here, laat ons nie tel onder diegene wat hulle doof hou 
vir wat U besig is om nou onder die nasies te doen nie. 
Mag die Kerk wakker skrik en nie net besef wat U nou op 
aarde doen nie maar ook wat die Skrif sê U op die punt 
staan om te doen. Wys ons wat vir u verbondsvolk, Israel, 
en vir al die nasies voorlê. Maak ons wakker, Here! Maak 
u volk wakker. En noudat ons dit alles vooruit gesien het, 
mag ons ons ook gereed maak vir alles wat gaan gebeur. 
Laat ons werklik ’n volk wees wat voorbereid is. Amen.
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HOOFSTUK 15

Satan se woede teen 
Joodse vervulling

Vir enigeen wat die geskiedenis van Christelike haat vir en 
vervolging van die Joodse volk wil verstaan, is daar talle 
boeke oor die onderwerp beskikbaar. Alle Christene behoort 
die moeite te doen om meer te leer en te verstaan van die 
hart ver skeurende en skandalige gevolge daarvan. Nie een 
van hierdie werke – of ten minste nie een waarvan ek weet 
nie – gee aandag aan Israel se toekoms nie. Die meeste van 
die boeke is akademiese werke wat die kwessie slegs uit ’n 
historiese, teologiese of sosiologiese hoek bespreek. Vir ons 
doeleindes is dit egter noodsaaklik om ook te kyk na wat die 
Bybel oor Israel se toekoms sê. Om die toekoms te verstaan 
kan in der waarheid van groter belang wees as die verlede. 
Die toekoms is op stuk van sake waar óns deel van die verhaal 
geskryf gaan word.

Om die ontplooiende Bybelse verhaal van verlossing ten 
volle te verstaan, is dit noodsaaklik om die komende toppunt 
van Satan se woede teen die Joodse volk en hul vervulling te 
erken. Satan se toorn het nie net deur die geskiedenis teen die 
Joodse volk gewoed nie, maar die Skrif maak dit duidelik dat 
in die laaste dae, net voordat Jesus weer kom, Satan sy invloed 
oor die nasies gaan gebruik om al sy beskikbare troepe in te 
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span en sy toorn oor die Here se verbondsvolk te laat losbars. 
In die boek Openbaring lees ons: “wee die bewoners van die 
aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met 
groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het” (Open 12:12). 
Dit sal inderdaad die duiwel se finale swanesang wees. Die 
rede is voor die hand liggend. Omdat Israel in die middel 
staan van die Here se planne om sy koninkryk op die aarde 
te vestig, sal Satan se finale aanslag op Jerusalem en die hele 
Israel gerig wees. Dit is van deurslaggewende belang dat ons 
ons vergewis van die klem wat die Bybel plaas op die land 
Israel as middelpunt van die finale stryd tussen Satan en God 
se planne om sy verlossingswerk op aarde te voltooi, en dat 
ons werklik vertroud raak met hierdie feite.

DIE AANVAL IN DIE LAASTE DAE 
OP ISRAEL VOLGENS MIGA

Dat Jerusalem die geografiese middelpunt van die hoofge-
beure van die laaste dae gaan wees, is iets wat die profete 
verskeie kere herhaal. Die profeet Miga, byvoorbeeld, het dui-
delik gepraat van die dag dat die Antichris die land Israel sou 
inval. In die beroemde Messiaanse profesie oor die Messias 
se plek van geboorte het Miga geskryf: “En jy, Betlehem 
Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit 
jou sal daar vir My uitgaan een wat ’n Heerser in Israel sal 
wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die 
ewigheid” (5:1). In die Evangelies staan opgeteken dat die 
priesterhoofde en skrifgeleerdes na hierdie vers verwys het 
toe koning Herodes hulle gevra het waar die Messias gebore 
sou word. Hul antwoord was onomwonde; Hy sal in Betlehem 
in Judea gebore word (vgl. Matt 2:4-5). Die komende Messias 
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moes vir die Israeliete ’n teken wees dat ’n epog tot ’n einde 
gekom het en dat hulle in die vervolg veilig onder sy leierskap 
sou leef: “En Hy sal optree en hulle laat wei in die sterkte van 
die HERE, in die majesteit van die Naam van die HERE sy 
God; en hulle sal rustig woon, want nou sal Hy groot wees 
tot aan die eindes van die aarde” (Miga 5:3). Israel sou nie 
langer sy vyande hoef te vrees nie en die grootheid van die 
Messias se gesag sou die hele wêreld bereik. Maar dit is in die 
volgende vers dat ons hoor dat die Messias Israel spesifiek van 
“Assirië” se inval gaan red: “En Hy sal vrede wees. Wanneer 
Assur in ons land kom en hy ons paleise wil betree … So 
sal Hy [die Messias] ons dan van Assur bevry, wanneer hy 
in ons land kom en ons grondgebied betree” (v. 4-5). Daar 
is natuurlik geen tydperk in die geskiedenis dat Jesus Israel 
van ’n Assiriese inval gered het nie. Hierdie gedeelte verwys 
na die dag dat Jesus self Israel uiteindelik gaan verlos van die 
inval van die magte van die Antichris, hier verteenwoordig 
deur die ou imperialistiese Assirië. Dus, volgens Miga, is die 
Antichris die een wat “in ons land kom en hy ons paleise wil 
betree”. Daar kan geen twyfel wees dat Satan sy aanval van die 
laaste dae op die staat Israel gaan mik nie.

DIE AANVAL IN DIE LAASTE DAE 
OP ISRAEL VOLGENS ESEGIËL

Esegiël gebruik uitdrukkings wat die herstelde nasie Israel 
soos dit vandag bestaan, presies weerspieël. In een van die 
mees dramatiese eskatologiese gedeeltes in die Ou Testament 
profeteer hy oor die nasies wat die laaste dae teen “die berge 
van Israel” bymekaarkom:
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Die woord van die HERE het tot my gekom: “Mense-
kind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog … 
Ná baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die 
jare sal jy ’n land intrek wat van swaard weer reggekom 
het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel 
wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het — ja, dit is uit 
die volke uitgebring, en hulle woon almal in veiligheid. 
Dan sal jy optrek soos ’n onweer wat aankom, jy sal 
wees soos ’n wolk om die land te oordek, jy en al jou 
leërs en baie volke saam met jou” (Eseg 38:1-2, 8-9; 
my kursivering). 

Gog en al sy weermagte sal Israel binneval en die land soos 
’n wolk bedek. In een van my vorige boeke, Mideast Beast: 
The Scriptural Case for an Islamic Antichrist, verduidelik ek 
dat Gog die Antichris is. ’n Gedeelte van die profesie wat 
dit sterk steun, is Esegiël 38:17, waar die Here verklaar dat 
Gog die self de invaller is na wie profete voor Esegiël verwys 
het: “So sê die HERE: ‘Is jy dit van wie Ek in die voortyd 
gespreek het deur my knegte, die profete van Israel, wat in 
dié dae geprofeteer het, jare lank, dat Ek jou teen hulle sal 
laat aankom’ ” (Eseg 38:17).1 Verskeie profete voor Esegiël 
het “jare lank” al verklaar dat die Here aan die einde van die 
tydperk ’n heidense invaller en sy weermag teen Israel sal laat 
optrek. Onnodig om te sê die profete voor Esegiël wat na die 
aanval van die laaste dae verwys het, was Jeremia, Sefanja, 
Habakuk, Jesaja, Miga en Amos. Terwyl dié profete dikwels 
oor die bedreigings in hul onmiddellike of nabye toekoms 
gepraat het, het hulle deur dié gebeure eintlik verwys na die 
Antichris se finale inval in Israel en sy nederlaag teen Jesus 
die Messias.
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IS DIE STRYD VAN GOG VAN MAGOG ’N 
SUKSESVOLLE INVAL OF ’N MISLUKKING?

Baie studente wat die profesieë bestudeer, glo dat die stryd 
van Gog van Magog ’n totale mislukte aanval was en dat die 
invallende hordes byna onmiddellik nadat hulle die land 
Israel ingeval het, op bonatuurlike wyse vernietig is. Hulle het 
skaars die land ingegaan of hulle is oorval – of selfs heeltemal 
uitgewis – of so het verskeie profesiekundiges ons gereeld 
vertel. Ek het dit jare lank geglo, omdat die beskrywings 
van die leërs se vernietiging met die eerste oogopslag so ’n 
moontlikheid glad nie uitsluit nie. Maar kyk ’n mens wat die 
teks werklik sê oor die toestand van Israel by die aanvang van 
die inval teenoor wat dit sê van Israel se toestand aan die einde 
van die aanval, is dit so duidelik soos daglig dat die aanval 
in werklikheid baie suksesvol was en op ’n betekenisvolle 
nederlaag vir Israel uitgeloop het.

Wanneer die Godspraak begin, spreek die Here vir Gog die 
Antichris direk aan en beskryf Israel as ’n niksvermoedende 
volk wat in betreklike gemak leef. Hulle is bymekaargemaak 
uit al die nasies om die puinhope weer te herbou, en hulle is 
welgesteld, met groot kuddes en ’n oorvloed besittings. Dít is 
’n presiese beskrywing van Israel se situasie vandag:

“So sê die Here HERE: In dié dag sal daar gedagtes in 
jou hart opkom, en jy sal ’n listige plan beraam en sê: 
Ek sal optrek teen die land wat ooplê, ek sal kom by 
rustige mense wat in veiligheid woon; wat almal woon 
sonder muur en geen grendel of poorte het nie; om buit 
te maak en te rowe, om jou hand uit te steek teen die 
puinhope wat weer bewoon is, en teen ’n volk wat uit die 
nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op 
die middelpunt van die aarde woon’ ” (Eseg 38:10-12).
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Dit is dus Israel se situasie wanneer Gog die Antichris sy aan-
val begin beplan. Later, ná die vernietiging van Gog se leërs, sê 
Esegiël egter dat baie van die volk Israel gevange gehou word 
deur die omringende nasies, wat beskryf word as “die lande 
van hulle vyande”. Dit is uit hierdie lande wat die Here die 
gevangenes gaan verlos en die laaste een terugbring na Israel. 
Esegiël tref spesifiek ’n vergelyking tussen hul toekomstige 
situasie waar hulle in ballingskap onder die nasies gaan woon 
en hul vroeëre situasie in die land – onbesorg en ontrou aan 
die Here:

“Daarom, so sê die Here HERE: Nou sal Ek die lot van 
Jakob verander en My ontferm oor die hele huis van 
Israel en ywer vir my heilige Naam. En hulle sal hul 
smaad vergeet en al hul ontrou wat hulle teen My be gaan 
het, as hulle in hul land veilig woon en daar niemand 
is wat hulle verskrik nie. As Ek hulle terugbring uit die 
volke en hulle versamel uit die lande van hulle vyande, 
sal Ek My in hule as die Heilige laat ken voor die oë van 
baie nasies. En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle 
God is, daaraan dat Ek hulle in ballingskap laat gaan 
het na die nasies, maar hulle weer versamel het in hulle 
land en dáár niemand meer uit hulle agter laat bly het 
nie” (Eseg 39:25-28).

Gog van Magog se inval was suksesvol en het daartoe gelei 
dat ’n groot getal Israeliete gevange geneem is. Dit is egter in 
Israel se donkerste uur dat die hand van God sal ingryp en 
Gog van Magog se leërs totaal sal vernietig. Dit sal plaasvind 
wanneer Jesus weer kom, iets waarvan Esegiël in der waarheid 
praat en wat vir sommiges skokkend is.
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ESEGIËL 38-39: DIE WEERKOMS 
VOLGENS DIE OU TESTAMENT

Esegiël openbaar in werklikheid dat Jesus die Messias aan die 
einde van Gog se verwoesting self in die land teenwoordig 
sal wees: “Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grim-
migheid: Waarlik, in dié dag sal daar ’n groot aardbewing wees 
in die land van Israel, sodat van my aangesig af weg sal bewe 
die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde 
diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip, en 
al die mense wat op die aarde is; en die berge sal omver ge gooi 
word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde 
val” (Eseg 38:19-20). Die woord “aangesig” hou verband met 
die Hebreeuse woord panim, ’n verwysing na die gesig van 
’n mens. Wanneer God sê die mense op die aarde gaan voor 
sy panim bewe, sê Hy in der waarheid hulle gaan ontsettend 
bang wees omdat Hy van aangesig tot aangesig voor hulle 
gaan verskyn. The New Unger’s Bible Dictionary verklaar 
die woord panim as volg: “die teenwoordigheid (gesig) van 
Jehova is Jehova in sy eie persoonlike teenwoordigheid”.2 The 
New International Encyclopedia of Bible Words sê “in die Ou 
Testament, om in God of iemand anders se teenwoordig-
heid te wees, word aangedui deur ’n voorvoegsel (l) by die 
Hebreeuse woord panim (‘gesig’) te voeg. Die gedagte is om 
‘voor die gesig’ van die persoon te wees.”3 

Esegiël se beskrywing van mense wat vir God se aangesig 
wegkruip, beteken dat Jesus die Messias, Godmens, aan die 
einde van die oorlog van Gog van Magog fisiek op die aarde 
in die land Israel teenwoordig gaan wees.

Nog getuienis vir die fisieke teenwoordigheid van Jesus aan 
die einde van hierdie oorlog kom voor in Esegiël 39:7: “En Ek 
sal my heilige Naam bekend maak onder my volk Israel en sal 
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my heilige Naam nie meer laat ontheilig nie; en die nasies sal 
weet dat Ek die HERE is, die Heilige in Israel.” 

Dit is die enigste plek in die Bybel waar die uitdrukking 
“die Heilige in Israel” gebruik word. Dit is die Hebreeuse 
qadowsh qadowsh baYisra’el. ’n Soortgelyke uitdrukking, 
“die Heilige van Israel” (qadowsh qadowsh Yisra’el), word 
een en dertig keer in die Skrif gebruik (vgl. Jes 12:6; 43:3; 
55:5; 60:9). Maar hier word die Here nie bloot gesien as die 
Heilige van Israel nie; Hy word in der waarheid uitgebeeld 
as teenwoordig op die grond in die land Israel! Terwyl talle 
mense in die verlede beweer het dat dié gedeelte verwys na 
gebeure verskeie jare voor Jesus se weerkoms, maak hierdie 
teksvers dit absoluut onmoontlik.

Die slotsom is dus dat Esegiël se profesie na niks anders 
kan verwys nie as Satan se aanval in die laaste dae op die staat 
Israel en die Joodse volk.

DIE AANVAL IN DIE LAASTE DAE OP 
JERUSALEM VOLGENS SAGARIA

Die profeet Sagaria praat ook duidelik van die samekoms 
van die nasies in die laaste dae om Jerusalem in te val: “Kyk, 
Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot ’n beker 
van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die 
beleëring teen Jerusalem. En in dié dag maak Ek Jerusalem 
tot ’n baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, sal 
hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die 
aarde sal daarteen vergader word” (Sag 12:2-3). En weer in 
hoofstuk 14:1-4:
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KYK, daar kom ’n dag vir die HERE; dan sal wat van jou 
buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! 
Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer 
teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise 
geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van 
die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel 
van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. 
En die HERE sal uittrek en stryd voer teen dié nasies 
soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En 
in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor 
Jerusalem lê, aan die oostekant.” (my kursivering).

Dit is belangrik om daarop te let dat die Here sê Hy gaan 
persoonlik oorlog maak teen diegene wat Israel inval en na 
Jerusalem opruk. Daardie dag sal sy voete inderdaad op die 
Olyfberg staan. Dit kan dus niemand anders wees as Jesus 
Christus, God die Seun, wat by die weerkoms fisiek op die 
aarde teenwoordig gaan wees nie. Dit wat Esegiël beskryf het, 
is ook deur die profeet Sagaria beskryf. Baie van die profete het 
na hierdie tydperk verwys. Hulle het almal die onweerlegbare 
beklemtoon en uitgewys. Dit is ’n punt wat nie genoeg bena-
druk kan word nie: Jesus gaan na Jerusalem terugkeer.

DIE AANVAL IN DIE LAASTE DAE 
OP JERUSALEM VOLGENS JOËL

Soos die profete voor hom het Joël ook oor die eskatologiese 
inval in Israel deur die omringende nasies geprofeteer:

WANT kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die 
lot van Juda en Jerusalem verander, sal Ek al die nasies 
versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om 
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daar met hulle ’n strafgerig te hou ter wille van my volk 
en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi 
het, en my land wat hulle verdeel het. … Die nasies 
moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; 
want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies 
rondom (Joël 3:1-2, 12).

Terwyl die omringende nasies Israel vir hulleself sal wil 
inpalm, sal die Here hulle daarheen lok met die doel om sy 
oordeel oor hulle te voltrek. Die agtergrond van die eindtyd-
profesie is “Juda en Jerusalem”. Maar die “Jٕósafatlaagte” is ’n 
spesifieke verwysing na die Kedrondal, oos van Jerusalem. 
Die naam Jٕósafat, ’n variasie van Jehosafat, beteken “Jahwe 
oordeel”. In die evangelie van Matteus, waar Jesus op die 
Olyfberg sit en afkyk op hierdie dal, verwys Hy na dié profesie 
van Joël en praat van die tyd dat Hy sal kom om die nasies te 
oordeel: “EN wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid 
kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op 
sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies versamel 
word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die 
skape van die bokke afskei” (Matt 25:31-32).

Soos ons in die bespreking van die Dawidiese verbond 
gesien het, sal die “koninklike troon” waarop Jesus gaan sit, 
niks anders as die troon van Dawid in Jerusalem wees nie – 
die troon wat God herhaaldelik beloof het eendag deur sy 
Messias, Jesus, die Seun van Dawid, beset gaan word. 

DIE PRETERISTIESE PROBLEEM

Die feit dat Satan se woede aan die einde van die tyd, net 
voor Jesus se weerkoms en die opstanding van die dooies, 
hoofsaaklik teen die staat Israel, die Joodse volk en Jerusalem 
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gerig gaan wees, is vir die preterisme ’n onoorkomelike pro-
bleem. Onthou, preteriste glo dat die meeste profesieë reeds 
tydens die gebeure van 70 n.C. vervul is. As die ontbinding 
van die nasie Israel, die vernietiging van die tempel en die 
verstrooiing van die Joodse inwoners van die land God se 
manier was om sy permanente egskeiding van Israel openlik 
te toon, het dit hoegenaamd geen sin dat Satan sy toorn tot 
aan die einde van die tyd, twee duisend jaar in die toekoms, 
teen daardie spesifieke volk en daardie spesifieke land bly rig 
nie. Preterisme se probleem, anders gestel, is dus: As Israel 
bloot soos enige ander nasie is, moet iets verkeerd wees, want 
Satan het duidelik nie die memo ontvang nie. As die Here Israel 
verwerp en die land van sy gesamentlike roeping onthef het 
en die Joodse volk nie meer as sy spesiale volk beskou nie, dan 
sou Satan geen rede hê om aan die einde van die tyd soveel 
klem te lê op en soveel energie te gebruik om Jerusalem en 
die Joodse volk aan te val nie. Dit maak doodeenvoudig nie 
sin nie.

Preterisme het drie grondige getuies teen hul saak. Eer-
stens het Satan se toorn die afgelope twee duisend jaar deur-
lopend teen die Joodse volk gewoed. Die naakte feit is dat dit 
heeltemal geregverdig is om te sê geen ander volk is deur so-
veel verskillende volke, op soveel verskillende plekke, so lank, 
so aanhoudend, so hardnekkig en so hewig vervolg nie. In die 
tweede plek gaan Satan in ons dag voort om deur toe ne mende 
anti-Semitisme oral in die wêreld met woede teen Israel te 
velde te trek. Die voorbeelde is te veel om te noem. Tydens 
die skryf van hierdie boek het ’n man in die hartland van 
Amerika, in Overland Park, Kansas, drie mense by ’n Joodse 
gemeenskapsentrum doodgemaak en “Heil, Hitler!” geskree 
toe hy in hegtenis geneem is. In Frankryk het honderde mense 
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gemarsjeer, slagspreuke geskree en aangedring dat alle Jode 
dadelik die land verlaat. In Parys het ’n Switserse imam by ’n 
hoofstroom- Islamitiese konferensie opgestaan en verklaar: 
“Alle boosheid in die wêreld vind sy oorsprong in die Jode.”4 
Môre gaan nuwe stories sonder twyfel die plek van hierdie 
stories inneem. En derdens – en die belangrikste – getuig die 
Skrif dat wanneer dié tyd ’n hoogtepunt bereik, Satan se toorn 
spesifiek teen die land Israel en die Israelse volk gerig gaan 
wees. Hier is ’n beginsel aan die werk wat vervangingsteoloë 
en preteriste skynbaar vasbeslote ignoreer, maar waaroor hulle 
eerlik moet wees. Toe ek ’n onderhoud met rabbi Jonathan 
Cahn gevoer het vir my dokumentêre program, End Times 
Eyewitness, het hy dit só verduidelik: “Die vyand is al twee 
duisend jaar met alle hel besig om die Joodse volk te probeer 
uitwis, en ek bedoel waansinnig, bonatuurlik. Hitler … wat hy 
gedoen het maak geen sin nie, behalwe vanuit ’n bonatuurlike 
perspektief. Maar dit is bloot ’n bewys vir God, want as die 
vyand probeer om hierdie spesifieke volk uit te wis, as hy 
probeer baklei oor hierdie spesifieke land, sê dit vir jou God 
het iets vir hierdie spesifieke land en God het iets vir hierdie 
spesifieke volk, en dit dui die plek aan, en sê as ’t ware: ‘Hierso, 
ouens, hier gaan dit gebeur.’ Satan bevind hom dus by verstek 
’n getuie van God en God se doelstellings.”

As die groter Kerk, en veral die vervangingsteoloë en pre-
teriste, maar met soveel gesonde verstand wou praat. In Satan 
se woede teen Israel en die Joodse volk behoort ons almal 
getuienis van die Here se diep en getroue liefde en sy roeping 
vir hulle te sien. En natuurlik sien ons almal dat vervang-
ings teologie en preterisme doodeenvoudig verwerplik is en 
dat hul vertolkings op die vullishoop van foutiewe teologies 
idees hoort.
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Omdat preterisme daarop uit is om die oorweldigende 
klem van Bybelse profesie na die gebeure rondom 70 n.C. te 
ver skuif, pas dit heelparty gedeeltes wat praat van die regver-
diging van Israel en die vervulling van die Abrahamitiese, die 
Dawidiese en die nuwe verbond toe op een van die grootste 
rampe wat Israel ooit getref het. 

Die diepliggende verskil tussen herstellings- en ver vang-
ings teologie is:

Herstelfuturisme is volledig weerkomsgerig, met die klem 
oorweldigend op die weerkoms van Jesus en die onmiddellike 
gebeure wat met sy weerkoms gepaard gaan. Dit gaan in 
hoofsaak oor die Here se verlossing van Israel uit sy donkerste 
uur, die oordeel van sy vyande en sy gevolglike herstel. Prete-
risme, daarenteen, is deur en deur gerig op God se beweerde 
egskeiding van Israel, die vernietiging van die land en die 
gepaardgaande verlies van sowat anderhalf miljoen Jode. Sy 
hoofingesteldheid is die regverdiging en triomf van Israel 
se vyande. Dit is waarom ek sê preterisme as ’n wyse van 
vertolking is nie net onversoenbaar met die Skrif nie, maar 
ook anti-Semities. Dit moet deur alle Christene met ’n goeie 
gewete en ’n gesonde onderskeidingsvermoë verwerp word.

GEVOLGTREKKING

Die Skrif getuig duidelik dat die geografiese hart van Satan 
se woede en weerstand teen God se ontplooiende planne en 
doelstellings die land Israel, en spesifiek Jerusalem, sal wees. 
Die feit dat alles daar gebeur, is ’n bewys dat die Here nie 
klaar is met sy volk nie en dat Hy steeds getrou is aan sy 
verbondsbeloftes. Die rede waarom al die nasies op aarde 
teen Jerusalem gaan saamtrek, is omdat Satan gekant is teen 
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God se planne vir die hervestiging van ’n verheerlikte Joodse 
koninkryk waardeur Hy sy eie Naam gaan regverdig en ver-
heerlik en die hele aarde gaan seën. Satan se wens is om ’n 
einde te maak aan die volk deur wie God Homself voor die 
nasies gaan regverdig. Satan weet dat die grand crescendo, 
die kroon op die Here se wonderlike plan van verlossing, die 
redding van die Joodse volk is. Daarom gaan hy sy woede laat 
losbars oor die volk wat deur die Here gekies is en die stad 
wat Hy as die wêreldwye hoofstad van sy komende koninkryk 
gaan vestig.

Hierdie finale tydperk waarin Satan ’n laaste poging gaan 
aanwend om God se glorieryke plan te verongeluk, is aan die 
meeste Christene bekend as “die groot verdrukking”. Elders 
word na hierdie kort tydperk verwys as “ ’n tyd van swaarkry 
vir Jakob”. Dit sal die finale en grootste toets vir die mensdom 
wees. Die volgende hoofstuk word hieraan gewy, en in die 
laaste hoofstuk gaan ons kyk wat ons as Jesus se volgelinge se 
reaksie moet wees. 
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HOOFSTUK 16

’n Tyd van 
benoudheid vir Jakob

In die vorige hoofstuk het ons gekyk na die getuienis van vier 
Ou-Testamentiese profete, wat almal gepraat het van Israel 
en Jerusalem as die brandpunt van die satanistiese teenstand 
teen God se planne tydens die finale tydperk onmiddellik 
voor Jesus se weerkoms. In hierdie hoofstuk gaan ons Jesus 
se preek wat bekend staan as die “profetiese rede”, bestudeer 
om ’n begrip te vorm van wat Jesus geleer het oor die moeilike 
onderwerp van “ ’n tyd van benoudheid vir Jakob”. Soos ons 
sal sien, het Jesus gewys dat ’n geweldige tragedie nog vir ons 
in die toekoms voorlê.

Om te verstaan presies wat Jakob se benoudheid of swaar-
kry was, moet ons eers gaan kyk na Jeremia 30 waar die term 
“ ’n tyd van benoudheid vir Jakob” die eerste keer aangetref 
word. Die profesie begin met die woord wat tot Jeremia kom 
en hom inlig dat God die Joodse volk die een of ander tyd 
in hul vaderland gaan hervestig: “Want kyk, daar kom dae, 
spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk Israel en Juda 
sal verander, sê die HERE; en Ek sal hulle terugbring in die 
land wat Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit 
neem” (v. 3).

Die profesie neem egter onmiddellik ’n pynlike wending. 
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Iets vind in Israel plaas wat so verskriklik is dat mans hul 
mae vasgryp asof in kraam: “Want so sê die HERE: Ons het 
’n stem van verskrikking gehoor; daar is vrees en geen vrede 
nie! Vra tog, en kyk of ’n manspersoon baar? Waarom sien ek 
elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is 
alle aangesigte in bleekheid verander?” (v. 5-6). Daarna volg 
die ondubbelsinnige waarskuwing dat ongeëwenaarde dae 
van swaarkry vir Israel voorlê: “Wee, want die dag is groot, 
sonder weerga! En dit is ’n tyd van benoudheid vir Jakob …” 
(v. 7a; my kursivering). Ondanks dié onvergelykbare tyd van 
benoudheid vir die Joodse volk, word Israel verseker “hy 
sal daaruit verlos word” (v. 7b). Die Here sal al die nasies 
vernietig wat Israel in dié tyd onderdruk: “En op dié dag, 
spreek die HERE van die leërskare, sal Ek sy juk verbreek van 
jou nek af en jou stroppe stukkend ruk; en vreemdes sal hom 
nie meer diensbaar maak nie” (v. 8). Vers 9 stel dit duidelik 
dat Hy praat van Jesus se weerkoms, wanneer Hy die Joodse 
koninkryk herstel: “Maar hulle sal die HERE hulle God dien 
en hulle koning Dawid wat Ek vir hulle sal verwek”.

’N TYD SO SWAAR SOOS DIT 
NOG NOOIT WAS NIE

Met Jeremia se profesie as agtergrond vind ons die engel-
boodskapper in Daniël 12:1 wat Daniël inlig oor presies 
dieselfde tyd. Volgens die boodskapper sal Migael, wat oor 
die Joodse volk “waghou”, op daardie tydstip “op die toneel 
verskyn”, en net soos in Jeremia sal daar “ ’n tyd van benoud-
heid wees soos daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan 
het tot op dié tyd nie”. Maar weer eens, soos in Jeremia, gaan 
die engel voort om te sê Israel se regverdiges in dié tyd van 
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verdrukking sal gered word: “Maar in dié tyd sal jou volk 
gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie 
van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, som-
mige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir 
ewig afgryslik” (v. 1-2). Omdat hierdie tyd van verdrukking 
so nou verbonde is met die opstanding van die dooies, is dit 
weer duidelik dat hierdie groot “benoudheid” onmiddellik 
voor Jesus se weerkoms gaan plaasvind.

JESUS SE PROFETIESE REDE

Noudat ons die Ou-Testamentiese agtergrond oor “ ’n tyd 
van benoudheid vir Jakob” ken, gaan ons ons nou bepaal by 
Jesus se woorde. Kort voor sy gevangeneming en kruising 
het Jesus, terwyl Hy saam met sy dissipels op die Olyfberg 
gesit het, sy langste en uitvoerigste preek oor die eindtyd 
gelewer. Die preek word in die drie sinoptiese Evangelies 
Matteus 24-25, Markus 13 en Lukas 21 behandel. Onnodig 
om te sê is hierdie gedeeltes die onderwerp van ’n hewige 
debat onder geleerdes. Baie probeer groot gedeeltes, of selfs 
die hele preek, op die gebeure van 70 n.C. toepas. Wanneer 
’n mens die teks noukeurig lees en Jesus se verskillende ver-
wysings na die profete in sy rede deeglik begryp, bewys dit 
dat Hy hoegenaamd nie na die gebeure van 70 n.C. verwys 
nie. Inteendeel, Hy praat in geheel en al van die laaste dae. 
Verskeie verse in Jesus se rede bewys dit bo alle twyfel. Daar 
is die verwysing na “ ’n begin van die smarte” (Matt 24:8), 
na “die ding wat ’n gruwel is vir God en die gruwel van ver-
woesting” (v. 15), na “ ’n tyd van benoudheid vir Jakob” en 
Jesus se verklaring: “En dan sal die teken van die Seun van die 
mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die 
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aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die 
wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid” (v. 30). 
Duideliker kan dit tog nie gestel word nie. Maar laat ons die 
eerste drie nader beskou. Ons begin met die verwysing na die 
“begin van die smarte” (v. 8).

GEBOORTEPYNE, DIE BEGIN 
VAN DIE SMARTE

Dit is moeilik om die omvang te besef van Jesus se woorde aan 
sy dissipels toe Hy verklaar het dat die tempel verwoes gaan 
word. Dit kan vergelyk word met ’n Amerikaner op toer deur 
die Withuis en ander nasionale monumente in Washington, 
D.C., met ’n toergids wat omdraai en sê: “Ek kan julle verseker 
dat al hierdie dinge heeltemal verwoes gaan word; hulle gaan 
puinhope wees.” Dit sal ’n vreeslike skok vir elke Amerikaner 
wees. Vir elke Jood was die tempel die middelpunt, die hart, 
van Israel. Dit is dus geen wonder nie dat die dissipels Jesus, 
nadat Hy die skokkende stelling gemaak het dat die tempel 
verwoes sou word, Hom ietwat paniekerig dringend gevra 
het: “Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is 
die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?” 
(Matt 24:3). Jesus het gaan sit en die verskillende tekens van 
die einde van die tyd en van sy weerkoms met hulle bespreek.

Hy het begin met ’n lys redelik algemene gebeure: “Want 
baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en 
hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en 
gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want 
alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want 
die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk 
teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes 
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en aardbewings op verskillende plekke” (v. 5-7). Daarna sluit 
Jesus af deur te sê: “Maar al hierdie dinge is ’n begin van die 
smarte” (v. 8). Die 1983-vertaling beskryf hierdie dinge as 
“geboortepyne”.

Soos ons in die vorige hoofstuk gesien het, is die verwy-
sing na geboortepyne ’n duidelike sinspeling op Jesaja 26, 
en die dissipels sou dit onmiddellik as sodanig herken het. 
In daardie gedeelte van Jesaja se profesie bekla Israel die feit 
dat ten spyte van hul groot lyding as ’n nasie, ’n lyding so 
erg dat dit met geboortepyne vergelyk kan word, hulle toe 
nie die lewe geskenk het aan die wêreld se verlossing nie: 
“Ons was swanger, het weë gehad — dit was asof ons wind 
gebaar het; ons het die land geen redding aangebring nie, en 
daar is geen wêreldbewoners gebore nie” (v. 18). Maar die 
Here het Israel verseker dat die dag sou aanbreek dat hul 
groot lyding inderdaad die opstanding van die dooies sou 
teweegbring: “U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan. Waak 
op en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is ’n dou 
van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk” 
(v. 19). Omdat die geboorte-analogie gebruik word om heen 
te wys na die opstanding, wanneer liggame uit die aarde sal 
opstaan, is dit duidelik dat Jesaja van die einde van die hui-
dige tydperk gepraat het. Dit maak dit ook glashelder dat toe 
Jesus gesê het dat “hierdie dinge soos geboortepyne is, die 
begin van die smarte” (v. 8; my kursivering), Hy verduidelik 
het dat die gebeure waarvan Hy pas gepraat het, kort voor 
maar nie heeltemal saam met die einde van die tyd sou val 
nie. In moderne wetenskaplike terme word na die begin van 
geboortepyne verwys as Braxton Hickssametrekkings. Dit kan 
weke voor die werklike geboorte voorkom. Braxton Hicks-
sametrekkings is egter nie die werklike, volle sametrekkings 
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van die finale ure van geboorte nie. Jesus het natuurlike 
ana logieë uit menslike ervarings gebruik om die gebeure te 
beskryf wat sou uitloop op sy weerkoms en die opstanding 
van die dooies.

Nadat Jesus hierdie voorlopige, Braxton Hicks-tipe ge-
beure beskryf het, het Hy ’n ander rigting ingeslaan en oor 
die werklike sametrekkings, die finale gebeure wat tot sy 
weerkoms sou lei, begin praat. Die keerpunt van die voor-
lopige sametrekkings na die finale geboortepyne begin met 
dit waarna Jesus eenvoudig verwys as “verdrukking”:

Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle dood-
maak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter 
wille van my Naam. En dan sal baie tot struikel gebring 
word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse 
profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die 
ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die 
meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy 
sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk 
sal verkondig word in die hele wêreld tot ’n getuienis vir 
al die nasies; en dan sal die einde kom (Matt 24:9-14).

DIE GRUWEL WAT 
VERWOESTING AANRIG

Hierna verwys Jesus spesifiek na ’n Ou-Testamentiese voor-
spelling deur Daniël oor “die gruwel van die verwoesting” 
(Matt 24:15; vgl. Dan 9:27; 11:31; 12:11), en plaas dit in die 
toekoms. Dit is ironies dat menige Christenverklaarder Jesus 
se woorde op keiser Titus en die gebeure van 70 n.C. probeer 
toepas. Maar dit is onmoontlik. Wanneer die engelagtige 
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vertolking in Daniël 12 oorweeg word, is dit duidelik dat 
die gruwel wat verwoesting aanrig en die afskaffing van die 
daaglikse offer sal plaasvind tesame met die finale drie en 
’n half jaar van ongeëwenaarde lyding wat gevolg sal word 
deur die opstanding van die dooies. Verder word vyf keer 
daarna verwys as die tyd van die einde of die eindtyd (vgl. 
Dan 8:17, 19; 12:9, 13). Wanneer daar eers vasgestel is dat 
“die gruwel van die verwoesting”, waarna Jesus verwys, nie in 
70 n.C. plaasgevind het nie maar in die toekoms, gedurende 
die laaste dae, gaan plaasvind, verstaan ons dat die res van 
die profetiese rede ook met die laaste dae te doen het. Die 
ontstellende implikasies is egter dat wanneer die gruwel van 
die verwoesting in die Joodse tempel is, almal in Judea sal 
moet vlug vir hul lewe:

“WANNEER julle dan die gruwel van die verwoesting, 
waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan 
in die heiligdom — laat hy wat lees, oplet — dan moet 
die wat in Judéa is, na die berge vlug; wie op die dak is, 
moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en 
wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg 
te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en 
die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug 
nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie” 
(Matt 24:15-20).

’N TYD VAN BENOUDHEID VIR 
JAKOB: DIE GROOT VERDRUKKING

As Jesus se verwysing na die gruwel van die verwoesting dalk 
nie voldoende was om sy rede met die eindtyd in verband 
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te bring nie, maak sy woorde hierna korte mette met enige 
twyfel. Jesus het nog ’n keer die boek Daniël gebruik en nie 
net die engel se woorde herhaal nie, maar daarop uitgebrei: 
“Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die 
begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit 
sal wees nie. En as dit nie was dat God daardie tyd ingekort 
het nie, sou geen mens dit oorleef nie; maar ter wille van die 
uitverkorenes sal God daardie tyd inkort” (Matt 24:21-22; my 
kursivering; vgl. Dan 12:1).

Dit is werklik fassinerend. Eers het die profeet Jeremia ’n 
tyd van ongeëwenaarde swaarkry vir Israel (waarvoor Jakob 
bloot ’n sinoniem is) beskryf. Daarna het die engel uitgebrei 
op Jeremia se woorde en weer beklemtoon dat die komende 
benoudheid en swaarkry histories ongeëwenaard sal wees. 
En uiteindelik het Jesus die engel se woorde opgesom, selfs 
daarop uitgebrei en weer eens beklemtoon dat hierdie “groot 
verdrukking” nie net histories ongeëwenaard sou wees nie, 
maar ongeëwenaard selfs tot in die toekoms. Dit sal die ergste 
verdrukking wees wat die wêreld beleef het en ooit sal beleef. 

Dit het só verloop:

1.   Jeremia: “Wee, want die dag is groot, sonder 
weerga! En dit is ’n tyd van benoudheid vir Jakob; 
maar hy sal daaruit verlos word” (Jer 30:7).

2.   Engel: “En dit sal ’n tyd van benoudheid wees soos 
daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het tot 
op dié tyd nie” (Dan 12:1).

3.   Jesus: “Want dan sal daar groot verdrukking wees 
soos daar van die begin van die wêreld af tot nou 
toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie” 
(Matt 24:21).
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Let op dat die “groot verdrukking”, soos dit algemeen bekend 
staan in Christelike kringe, in werklikheid sy oorsprong het 
in teksverse wat almal besonder Israel-gesentreerd is. Dit 
beteken nie dat die laaste drie en ’n half jaar voor Jesus se 
weerkoms nie vir Christene oor die hele wêreld ’n tyd van 
verskriklike verdrukking gaan wees nie, want Jesus het ge-
praat van verdrukking vir almal wat sy Naam dra. Hulle sal 
deur alle nasies gehaat word, het Hy gesê (vgl. Matt 24:9-10; 
Open 13:15). Maar feit bly dat baie Christene Jesus se be-
sonder Israel-gesentreerde stellings oor die groot verdrukking 
groot liks uit verband ruk. Die waarskuwing om na die berge 
te vlug was spesifiek gerig op diegene in Jerusalem en Judea 
(vgl. Luk 21:21) wat voor die invallende leërs moet uitvlug. 
Dit is nie ’n opdrag vir ’n ieder en ’n elk in die wêreld om na 
die naaste berg te hardloop die oomblik wanneer hulle hoor 
dat die gruwel van die verwoesting in die Joodse tempel op-
gerig is nie.

’N STRYDPUNT TREE NA VORE

Toe Jesus die einde van hierdie deel van sy profetiese rede nader, 
het Hy die werklike oomblik van sy weerkoms begin bespreek:

“EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal 
die son verduister word, en die maan sal sy glans nie 
gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die 
kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die 
teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, 
en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en 
die Seun van die mens sien kom op die wolke van die 
hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy 
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engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal 
sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van 
die een einde van die hemele af tot die ander einde 
daarvan” (Matt 24:29-31).

Noudat ons weet na watter teksverse Jesus in sy preek verwys 
het, behoort dit duidelik te wees dat Jesus in sy rede op die 
Olyfberg klem gelê het op die finale tydperk onmiddellik voor 
sy weerkoms en nie op die gebeure van 70 n.C. nie. Hoewel 
baie uitlêers hiermee saamstem, is daar een teks wat deur 
die meerderheid van hulle toegeskryf word aan 70 n.C. Dié 
gedeelte van Jesus se profetiese rede word in die Evangelie 
van Lukas aangetref. Kom ons bestudeer hierdie gedeelte om 
te verstaan waarom dit ’n strydpunt bly.

LUKAS SE WEERGAWE VAN 
DIE PROFETIESE REDE

Anders as die beskrywings in Matteus en Markus praat 
Jesus in Lukas 21 van Jerusalem wat deur die heidennasies 
omsingel word tydens ’n militêre beleg: “EN wanneer julle 
Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat 
sy verwoesting naby is” (v. 20). Hoewel hierdie besonderhede 
nie in Matteus en Markus se weergawes voorkom nie, het 
ons in die vorige hoofstuk gesien dat dit presies is wat die 
profete Sagaria, Joël, Esegiël en Miga oor die dae net voor 
Jesus se weerkoms voorspel het. Die volgende stelling is egter 
presies wat in die ander Evangelies gevind word. Jesus het 
gewaarsku en gesê: “Dan moet die wat in Judéa is, na die 
berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat 
in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. Want dit sal 
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dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan 
word” (v. 21-22).

Anders as in die ander sinoptiese beskrywings, praat Jesus 
hier in Lukas van die baie inwoners van Israel wat tydens die 
inval óf deur die swaard gedood word óf as krygsgevangenes 
deur die omringende nasies weggevoer gaan word: “… daar 
sal ’n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk. 
En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygs-
gevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal 
vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies 
vervul is” (v. 23-24). Dis hier waar die strydpunt ontstaan. 
Eerstens wil niemand graag daaraan dink dat dit weer eens 
in Israel se toekoms kan gebeur nie. Dit is natuurlik heelte-
mal verstaanbaar. Tweedens, omdat hierdie gedeelte sulke 
duidelike beelde optower wat skynbaar ooreenstem met die 
historiese beleg van Jerusalem deur die Romeinse legioene 
onder Titus in 70 n.C., hou menige vertolkers vasbeslote vol 
dat Lukas na dié toentertydse ramp verwys. Daar is egter vier 
onoorkomelike probleme met hierdie sienswyse.

HULLE SAL DIE SEUN VAN DIE 
MENS OP ’N WOLK SIEN KOM …

Die eerste en mees opvallende probleem om dié gedeelte van 
Lukas in die geskiedenis te plaas, is dat dit voortgaan om die 
kosmiese tekens wat herhaaldelik gebruik word om daarna te 
verwys dat die dag van die Here nader kom, onafgebroke te 
beskryf (vgl. Jes 13:10; Joël 2:10, 31; Matt 24:29; Mark 13:24; 
Open 6:12). Onmiddellik daarna volg byvoorbeeld ’n direkte 
verwysing na die weerkoms van Jesus op die wolke:
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“EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, 
en op die aarde benoudheid van nasies in hulle rade-
loosheid, wanneer see en branders dreun, n mense se 
harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat 
oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal 
geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens 
sien kom in ’n wolk, met groot krag en heerlikheid. 
En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en 
hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” 
(Luk 21:25-28).

DIE DAE VAN WRAAK

Die tweede rede wat daarop dui dat Lukas se weergawe be-
trek king het op die laaste dae en nie op 70 n.C. nie, is die 
gebruik van die uitdrukking “want dit sal dae van wraak wees, 
sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word” (v. 22). Hierdie 
spesifieke uitdrukking, wat hoofsaaklik deur die profeet Jesaja 
gebruik is, verwys altyd na die uiteindelike verlossing van 
Israel van hul vyande in die eindtyd. Elke Jood in Jesus se 
tyd wat die Ou Testament geken het, sou dit herken het. Let 
daarop dat Jesaja hierdie uitdrukking herhaaldelik gebruik 
in sy profesie om na die eindtyd, die dag van die Here, die 
regverdiging van Israel en die vernietiging van sy vyande 
te verwys:

Want die HERE hou ’n dag van wraak, ’n jaar van ver-
gelding in die regsaak van Sion (Jes 34:8).

Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees 
nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met 
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goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos 
(Jes 35:4).

En Hy het geregtigheid aangetrek soos ’n pantser, en die 
helm van heil was op sy hoof; en die klere van wraak het 
Hy aangetrek as kleding en Hom gewikkel in die ywer 
soos in ’n mantel (Jes 59:17).

Om uit te roep ’n jaar van die welbehae van die HERE 
en ’n dag van die wraak van onse God; om al die treur-
endes te troos (Jes 61:2).

Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was 
niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn 
en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewen-
sap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek 
het. Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar 
van my verlossing het gekom (Jes 63:3-4).

Ons moet besef dat die “dag van wraak” nie bloot na die 
eindtyd verwys nie, maar eerder na die Here se vergelding vir 
Israel se vyande en Israel se uiteindelike triomf. Hoewel die 
Skrif dit duidelik stel dat Israel groot suiwering sal ondergaan 
onmiddellik voor dié tyd, is die “dag van wraak” spesifiek 
bedoel “ter wille van die regsaak van Sion” (Jes 34:8). Dit 
verwys altyd na die Here se koms om weerwraak te neem 
en Israel in sy donkerste uur te red van sy vyande en ’n deur
slaggewende en finale oordeel oor hulle te voltrek. Niemand kan 
hoegenaamd sê dit beskryf die gebeure van 70 n.C. nie. Vir 
Israel was daardie jaar ’n ongekende historiese ramp. Maar dit 
is nie gevolg deur enige vorm van verlossing nie. Jerusalem 
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en die tempel is verwoes, die grootste deel van die nasie is 
vernietig en sowat anderhalf miljoen Jode is doodgemaak. Dit 
was geensins ’n tyd van vergelding vir Israel se vyande nie; 
daar was geen regverdiging of redding vir Israel nie. Dit was 
presies die teenoorgestelde. Dit was ’n groot triomf vir Israel 
se vyande. Die gebeure van 70 n.C. stem doodeenvoudig nie 
ooreen met wat die Skrif sê nie, en dit kan nie beskou word as 
die vervulling van dit waarvan Jesus gepraat het nie. Jesus het 
beslis na Jesaja verwys, en Hy het van die laaste dae gepraat, 
wat vir ons nog in die toekoms lê.

SINOPTIESE KETSSKOOT?

Derdens moet weer eens onthou word dat hierdie preek die-
selfde een is wat in Matteus 24 en Markus 13 opgeteken is 
en as die profetiese rede bekend staan. Die aanspraak dat 
Jesus in net twee van die sinoptiese gedeeltes hoofsaaklik 
oor die laaste dae gepraat het en in die derde van 70 n.C. is 
eenvoudig onverenigbaar. Om te besef hoe baie dié profesie 
met die ooreenstemmende gedeeltes in Matteus en Markus 
ooreenstem, kyk na dié tabel.

MATTEUS 24 MARKUS 13 LUKAS 21

“WANNEER julle dan 
die gruwel van die 
verwoesting, waarvan 
gespreek is deur die 
profeet Daniël, sien 
staan in die heiligdom 
— laat hy wat lees, 
oplet —

“EN wanneer julle 
die gruwel van die 
verwoesting, waarvan 
gespreek is deur die 
profeet Daniël, sien 
staan waar dit nie 
behoort nie — laat hom 
wat lees, oplet —

EN wanneer julle 
Jerusalem deur leërs 
omsingeld sien, dan 
moet julle weet dat sy 
verwoesting naby is.

dan moet die wat 
in Judea is, na die 
berge vlug.

dan moet die wat 
in Judea is, na die 
berge vlug.

Dan moet die wat 
in Judéa is, na die 
berge vlug …
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MATTEUS 24 MARKUS 13 LUKAS 21

“Maar wee die vroue wat 
swanger is en die wat 
nog soog, in daardie dae

“Maar wee die vroue 
wat swanger is en die 
wat nog soog, in daar-
die dae!

Maar wee die vroue wat 
swanger en die wat nog 
soog in daardie dae;

“Want dan sal daar 
groot verdrukking wees 
soos daar van die begin 
van die wêreld af tot 
nou toe nie gewees het 
en ook nooit sal wees 
nie. En as daardie dae 
nie verkort was nie, sou 
geen vlees gered word 
nie; maar ter wille van 
die uitverkorenes sal 
daardie dae verkort.”

“Want daardie dae sal 
daar ’n verdrukking 
wees soos daar nie 
gewees het van die begin 
van die skepping af wat 
God geskape het tot nou 
toe, en ook nooit sal 
wees nie. En as die Here 
dié dae nie verkort het 
nie, sou geen vlees gered 
word nie; maar ter wille 
van die uitverkorenes 
wat Hy uitverkies het, 
het Hy dié dae verkort.”

want daar sal ’n groot 
nood in die land 
wees en ’n toorn oor 
hierdie volk. En hulle 
sal deur die skerpte 
van die swaard val en 
as krygsgevangenes 
geneem word na al die 
nasies, en Jerusalem sal 
vertrap word deur die 
nasies totdat die tye van 
die nasies vervul is.

Hoewel Lukas “wanneer julle dan die gruwel van die ver-
woesting … sien staan in die heiligdom” vervang het met 
“wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien”, is dit 
duidelik dat Matteus, Markus en Lukas dieselfde preek oor-
vertel. Hoewel Lukas ons van gegewens voorsien wat Matteus 
sowel as Markus weglaat, is dit nogtans dieselfde preek en 
verwys Jesus onteenseglik na dieselfde eindtydgebeure. 

HOE DIE BELEG VAN 70 N.C. 
WERKLIK GEBEUR HET

Vierdens sal ’n kort oorsig oor hoe Titus se beleg van Jeru-
salem verloop het, wys dat Jesus nie van daardie gebeure 
kon gepraat het nie. Historiese verslae toon dat die grootste 
groep Romeinse legioensoldate en hulptroepe, wat eers deur 
Vespasianus, die Romeinse generaal in bevel van die veldtog 
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teen Jerusalem, en daarna deur sy seun Titus aangevoer is, 
Jerusalem eers ná jare bereik het. Maar Jesus beskryf die 
aanval op Jerusalem as ’n gebeurtenis wat skielik plaasgevind 
het, in so ’n mate dat hulle nie eens tyd gehad het om hul 
basiese besittings bymekaar te maak nie. 

Vespasianus se raadgewers het hom aangeraai om die stad 
in 66 n.C. aan te val. Maar omdat die stad reeds in ’n hewige 
burgeroorlog gewikkel was, het Vespasianus besluit om die 
Jode eenvoudig kans te gee om hulleself te vernietig, aangesien 
dit gelyk het asof hulle besig was om dit baie gouer reg te kry 
as wat hy dit sou kon doen. Vespasianus wou ook nie hê ’n 
inval deur ’n gemeenskaplike vyand moes lei tot eenheid in 
die diep verdeelde stad nie. Daarom het hy vir byna drie jaar 
verskeie stede in die noorde van Galilea ingeneem, maar hom 
daarvan weerhou om Jerusalem dadelik in te val en te beset. In 
dié tyd was dit duidelik dat die donker wolke van ’n inval op 
die horison begin saampak het. In 67 n.C. en 68 n.C. is twee 
beduidende Romeinse veldtogte, wat gelei het tot die val van 
verskeie stede in die land, vanuit Sesarea in die noorde gevoer. 
In Junie 68 n.C. het keiser Nero gesterf, Vespasianus het na 
Rome teruggekeer en sy seun Titus het die bevel oorgeneem.

Die aanval op Jerusalem het egter eers in Mei 70 n.C. uit-
eindelik begin. Titus het kamp opgeslaan op die Skopusberg 
noordoos van die stad. Om die Jode se weerbaarheid te toets, 
het hy aanvanklik ’n klein afdeling van net ses honderd soldate 
na die stad gestuur. Maar verdedigers het uit die stad gestorm, 
Titus se troepe verdeel en Titus byna gevange geneem. Daarna 
het hy al sy legioene en hulptroepe se kragte ingespan, drie 
kampe rondom die stad opgeslaan en die stad in ’n staat 
van beleg geplaas. Jerusalem was omring deur troepe. Teen 
daardie tyd was berge toe vlug nie meer moontlik nie. Om 
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die waarheid te sê is baie wat wel probeer vlug het, gevange 
geneem of doodgemaak. Oorgawe of oorwinning was al uitweg.

Waarop ek neerkom, is die volgende. Jesus het nie gesê dit 
is tyd om te vlug wanneer leërs teen Jerusalem optrek nie. Hy 
het nie gesê wanneer die Romeine die eerste voorlopige aanval 
uitvoer, is dit tyd om te vlug nie. Hy het nie gesê wan neer 
troepe Israel binneval, het die tyd aangebreek om voor be rei-
dings te tref om te vlug nie. Nee, Jesus het spesifiek gewaarsku 
“wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien”, dan is dit 
tyd om te begin voorberei om te vlug. Hy het selfs medelye 
uitgespreek vir die vroue “wat swanger is en die wat nog soog 
in daardie dae; want daar sal ’n groot nood in die land wees 
en toorn oor hierdie volk” (Luk 21:23). Met ander woorde, 
sodra die leërs gesien word, sal vlug uiters dringend wees. 
Diegene in Jerusalem wat gewag het totdat die stad omsingel 
was voordat hulle probeer vlug het, sou gevange geneem of 
doodgemaak word.

Sommige mense het selfs beweer dat Jesus se waarskuwing 
om uit Jerusalem te vlug in 66 n.C. vervul is toe Cestius Gallus 
die stad ’n kort rukkie omsingel het voordat hy sy troepe 
onttrek het. Die probleem hiermee is egter dat wanneer ’n 
mens noukeurig let op Jesus se woorde sien jy dat Hy die 
inwoners in die stad dringend waarsku om uit die stad te vlug. 
Sy waarskuwing was so dringend dat Hy diegene wat daarop 
ag geslaan het, beveel het om nie eens om te draai om iets te 
gryp nie. Hulle moes bloot vlug. Tog het Jerusalem eers vier 
jaar ná die begin van Cestius se beleg geval. Dit kan kwalik 
beskou word as die vervulling van Jesus se waarskuwing. Jesus 
se waarskuwing getuig van ’n kortstondige kans om te vlug, 
nie van maande of jare nie.

Ander wys daarop dat baie Christene in die stad, toe hulle 
Cestius se troepe sien, verkies het om daardie jaar na die stad 
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Pella te vlug. Die Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible 
sê: “Die stad het in 66 n.C. sy plek in die kerkgeskiedenis 
verdien toe dit ’n toevlugsoord geword het vir Christene wat 
uit Jerusalem gevlug het omdat die Romeinse leer op pad was 
om ’n Joodse revolusie te onderdruk.”1 Daar is twee probleme 
wanneer beweer word dat dié gebeure Jesus se profesie vervul 
het. Eerstens, soos reeds genoem is, was dit vier jaar voor die 
werklike val van Jerusalem en daarom kan dit nie in verband 
gebring word met Jesus se dringende waarskuwings nie.

Tweedens, volgens die historiese gegewens het die Chris-
tene nie gevlug omdat hulle die Romeinse leërs gesien het nie, 
maar weens die een of ander goddelike openbaring. Volgens 
Eusebius het die Christene gevlug nog voordat die oorlog 
begin het:

Die hele liggaam van die kerk in Jerusalem het egter voor 
die oorlog uit die stad weggegaan en in ’n sekere dorp 
anderkant die Jordaan, genoem Pella, gaan woon nadat 
mans wat bekend was vir hul vroomheid, ’n Goddelike 
openbaring ontvang het. Hier is diegene wat in Christus 
geglo het, nadat hulle uit Jerusalem weg is, asof heilige 
mans die koninklike stad sou verlaat, én die hele land 
Judea uiteindelik ingehaal deur goddelike geregtigheid 
vir hul misdaad teen Christus en sy apostels, en is dié 
hele generasie boosdoeners uitgewis.2 

Uiteindelik kan ’n mens nie na enigeen van die gebeure 
tydens die val van Jerusalem wys en sê “dít” is waarteen Jesus 
gewaarsku het nie. Die historiese gebeure stem eenvoudig nie 
ooreen met sy waarskuwings nie.

As Jesus se waarskuwing verwys het na die Antichris se 
aanval op Jerusalem in die laaste dae, dan sou ’n mens jou 
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’n groot klomp troepe kon voorstel wat skielik teen Jeru-
sa lem gemobiliseer word. ’n Paar moontlike scenario’s kan 
dit verklaar.

Dalk gaan dit gebeur in ’n tyd dat die stad verdeel gaan wees 
(vlg. Joël 3:2) en deur die Israeli’s en Palestyne dalk selfs onder 
beskerming van die een of ander internasionale “vredesmag” 
gedeel word. In so ’n geval sou dit bra onmoontlik wees dat ’n 
stortvloed van troepe plotseling en onverwags teen Jerusalem 
kan opruk presies soos Jesus dit beskryf het. Dit is moeilik 
om te weet presies hoe alles gaan gebeur, maar skynbaar 
gaan daar in die middel van die finale sewe jaar ’n oomblik 
wees voordat Jesus terugkeer dat die Antichris sy masker van 
verdraagsaamheid gaan afhaal. Met behulp van sy troepe wat 
reeds in die land sal wees, sal hy volle beheer van die stad 
Jerusalem en die tempel eis. Dit is die gruwel van verwoesting, 
waarna reeds verwys is, wanneer die Antichris in die tempel 
van God sal sit en verwoesting saai (vgl. 2 Tess 2:4). En dit 
alles sal gepaard gaan met verskrikking vir Israel se inwoners 
en baie van hulle “sal deur die skerpte van die swaard val en as 
krygsgevangenes geneem word na al die nasies” (Luk 21:24). 
Dit sal ’n tyd van sulke vreeslike verdrukking wees dat Jesus 
dit beskryf het as ongeëwenaar in die geskiedenis – en daarna.

ONGEËWENAARDE VERDRUKKING EN 
DIE GROOT JOODSE VOLKSMOORD 

As ons nadink oor wat ons pas verneem het, kom ons on mid-
dellik te staan voor die skreiende en skrikwekkende werk-
likheid dat as Jeremia, ’n engelagtige boodskapper (moontlik 
Gabriël) en Jesus gepraat het van ’n tyd van ongeëwenaarde 
verdrukking net voor Jesus se weerkoms, dit ’n aanduiding 
kan wees dat wat vir Israel voorlê selfs erger as die groot 
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Joodse volksmoord kan wees. Terwyl dit sekerlik die geval 
blyk te wees, stel ek voor dat ons nie die komende lyding in 
getalle probeer uitdruk of die lewensverlies probeer voorspel 
nie. Ek sien min waarde in sulke pogings. As ek eerlik moet 
wees, sien ek eenvoudig nie kans om so ’n omvangryke en 
afgryslike gebeurtenis in diepte te bestudeer nie. Dit is ’n put 
wat té diep en té donker is. Ek kan my nie so ver kry om oor 
die kant te loer nie. Hoofsaak is dat iets verskrikliks aan die 
kom is en dat ons ons moet gereed maak.

Ek wil ook ’n waarskuwing rig aan diegene wat geïn-
teres seerd is in Bybelse profesieë. Soms word daar feitelik, 
onbevange en emosieloos na profetiese sake gekyk. Hoewel 
dit onmoontlik is om alles in aanmerking te neem wanneer 
dié dinge bespreek word, is dit noodsaaklik dat ons omsigtig 
te werk gaan, en nooit nalaat om te onthou dat ons nie van 
skaakstukke op ’n skaakbord of stippels op ’n profetiese kaart 
praat nie. Ons praat van regte families, regte mense, regte 
lewens. As dit alles nie ons hart met droefheid vul en ons in 
gebed op ons knieë dryf nie, dan is dit duidelik dat ons nie 
deur die oë van die Vader of sy Seun, Jesus, daarna kyk nie.

Ek wil hierdie hoofstuk afsluit deur bloot te sê dié van ons 
wat begeer om Jesus te volg en bewus is van wat gaan kom, 
moet ons hart begin voorberei om die kruis waarlik en ten 
volle te omarm. Slegs ure voordat Jesus gekies het om die 
marteling van sy liggaam en siel te verduur, het Hy doelbewus 
een van die duidelikste en ernstigste waarskuwings in die 
hele Skrif oorgedra. Hoe ons as die liggaam van die Messias, 
afsonderlik én gesamentlik, op hierdie inligting reageer, kan 
maklik die enkele grootste toets wees waarvoor ons ooit te 
staan gaan kom. Ek oordryf nie. In die volgende hoofstuk 
bespreek ons wat ’n geskikte reaksie kan wees vir die Kerk wat 
probeer om in die laaste dae volgens Jesus se woord te leef.
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HOOFSTUK 17

Dietrich Bonhoeffer, 
Corrie ten Boom en die 
oordeel oor die nasies

In die vorige hoofstuk het ons gekyk na gedeeltes van Jesus se 
profetiese rede, sy langste en finale preek oor die eindtyd. Ons 
het egter nie die hele preek bestudeer nie. Terwyl Matteus 24 
besonderhede verskaf oor die gebeure wat aanleiding gee 
tot Jesus se weerkoms, gaan die preek in der waarheid in 
hoofstuk 25 voort. Aan die einde van sy preek gaan Jesus voort 
om te beskryf wat ná sy weerkoms gaan gebeur, wanneer 
Hy die nasies gaan bymekaarmaak vir die oordeel. Hierdie 
gedeelte is een van die belangrikstes, en tog is dit een van die 
gedeeltes in die Evangelies wat oor die algemeen die meeste 
misverstaan word. Kom ons begin deur Jesus se woorde nou-
keurig te lees:

“EN wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid 
kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal 
Hy op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die 
nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar af-
skei soos die herder die skape van die bokke afskei; 
en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke 
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aan sy linkerhand sit. Dan sal die Koning vir die wat 
aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my 
Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die 
grondlegging van die wêreld af. Want Ek het honger 
gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, 
en julle het My te drinke gegee; Ek was ’n vreemdeling, 
en julle het My herberg gegee; Ek was naak, en julle het 
My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die 
gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. Dan sal 
die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer 
het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke 
gegee? En wanneer het ons U ’n vreemdeling gesien, en 
herberg gegee; of naak, en geklee? En wanneer het ons 
U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom? En 
die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek 
sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die 
geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan 
My gedoen. Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: 
Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur 
wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want Ek het 
honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek 
het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie. 
Ek was ’n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg 
gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en 
in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie. Dan 
sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het 
ons U honger gesien of dors of ’n vreemdeling of naak 
of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie? Dan 
sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, 
vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie 
geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen 
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nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die 
regverdiges in die ewige lewe.” (Matt 25:31-46).

WIE IS JESUS SE BROERS?

Die belangrikste deel van die profesie wat tog meermale ver-
keerd verstaan word, is “die geringste van hierdie broeders 
van My” (v. 40) en later “hierdie geringstes” (v. 45) na wie 
Hy twee keer verwys. Volgens Jesus hang die bestemming 
van die nasies op die oordeelsdag, of hulle nou uitgewerp 
of in die koninkryk van God verwelkom word, grootliks af 
van hoe hulle sy broers behandel het. Jesus het selfs gesê hoe 
die nasies sy broers behandel het, so het hulle Hom behandel. 
Hy vereenselwig Hom met hierdie groep mense en beskou 
hul mishandeling as sy eie mishandeling. Dit is dus uiters 
belangrik om vas te stel na wie Jesus hier verwys. 

Uitlêers het drie verskillende voorstelle aan die hand ge-
doen om hierdie term te verstaan. Sommiges het aangevoer 
dat Jesus van die Joodse volk, sy werklike bloedbroers, gepraat 
het. Ander beweer dat Jesus van sy dissipels of enigeen wat 
bereid was om Hom te volg, gepraat het. ’n Derde groep sê 
Jesus het bloot in die algemeen na die armes, die lydendes 
en die verdruktes verwys. Hoewel Christelike sorg vir die 
armes en die verdruktes vooropstaan in die Christelike geloof, 
praat hierdie gedeelte nie daarvan nie. Samuel Clough, ’n 
Bybelkundige wat wyd oor hierdie teks geskryf en geleer het, 
se waarneming is: “Hierdie broers is nie Jesus se broers omdat 
hulle ly nie; in plaas daarvan ly hulle omdat hulle Jesus se 
broers is.”1 Wanneer ’n mens Matteus 25 in sy volle verband 
beskou, is dit duidelik dat toe Jesus van sy “broers” gepraat 
het, Hy gepraat het van die inwoners van Jerusalem en Judea 
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wat in die “tyd van swaarkry vir Jakob”, wat Hy pas in hoofstuk 
24 beskryf het, sou ly. Let op die wyer verband van Jesus se 
profetiese rede:

Matteus 23: Oorweldig deur emosie, hartseer, trane en 
rou roep Jesus uit: “Jerusalem, Jerusalem!”

Matteus 24: Jesus waarsku teen ’n vreeslike tyd van 
ongeëwenaarde ellende en lewensverlies in Jerusalem 
en Judea in die laaste dae.

Matteus 25: Jesus leer dat die nasies geoordeel gaan 
word oor hoe hulle sy broers in die tyd van hul groot 
ellende behandel het.

’n Mens kyk ’n duidelike en logiese verloop mis as jy nie die 
volle verband van Jesus se woorde in ag neem nie.

DIE JÓSAFATLAAGTE

As jy eers verstaan dat Jesus bloot uitgebrei het op die profesie 
in Joël 3, bring dit die hele debat oor van wie Jesus hier gepraat 
het, dadelik tot ’n einde. Kom ons kyk na Joël 3 se profesie:

“Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot 
van Juda en Jerusalem verander, sal Ek al die nasies 
versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om 
daar met hulle ’n strafgerig te hou ter wille van my volk 
en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi 
het, en my land wat hulle verdeel het… . Die nasies 
moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; 
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want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies 
rondom” (v. 1-3, 12, my kursivering).

Die dal van Jósafat strek van noord na suid tussen die tempel-
berg en die Olyfberg. Dit is die dal waaroor Jesus uitgekyk het 
terwyl Hy die profetiese rede gelewer het. Let op en begryp 
dat hoewel Joël se profesie praat van YHVH God as die regter, 
Jesus van Homself praat as die regter, waardeur Hy Homself 
dus YHVH God verklaar. Die dissipels sou sekerlik dié uiters 
belangrike stelling van Jesus gesnap het, veral omdat Hy op 
die presiese plek gesit het waar Joël gesê het die oordeel oor 
die nasies sal plaasvind. Dus, waar Jesus op die Olyfberg gesit 
en uitkyk het oor die Jósafatlaagte en gesê het Hy sal die bokke 
aan sy linkerkant bymekaarmaak, het Hy na die vallei van 
Gehenna verwys, wat in Grieks dieselfde term is wat Jesus 
herhaaldelik gebruik het om na die plek van ewige straf te 
verwys (vgl. Matt 5:22, 29, 30; 10:28; 23:15, 33; Mark 9:43, 45, 
47; Luk 12:5; Jak 3:6). Jesus sowel as Joël het dit duidelik gestel 
dat die nasies geoordeel sal word omdat hulle die Joodse volk, 
wat Jesus “my volk en my erfdeel” (Joël 3:2) noem, mishandel 
het. Wanneer Jesus dus van “broers van My” praat, verwys Hy 
sonder twyfel hierna.

DIE HERE OORDEEL TER 
WILLE VAN ISRAEL

Ons moet ook besef dat wanneer Jesus leer dat die nasies 
geoordeel gaan word omdat hulle Israel mishandel het, Hy 
nie ’n nuwe aanspraak maak nie. God se toorn wat op die 
oordeelsdag oor Israel se vyande gaan losbars, is iets wat 
telkemale in al die profetiese boeke herhaal word. Hier volg 
enkele van die mees voor die hand liggende voorbeelde.
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In Jesaja 34 praat die profeet van die dag van die Here as 
die dag wanneer die Here se toorn en wraak Israel se vyande 
gaan tref: “Want die toorn van die HERE is oor al die nasies, 
en grimmigheid oor al hulle leërskare; Hy het hulle met die 
banvloek getref, Hy het hulle oorgegee om geslag te word. … 
Want die HERE hou ’n dag van wraak, ’n jaar van vergelding in 
die regsaak van Sion” (v. 2, 8). ’n Ander vertaling (1953/1933) 
praat van “die regsaak van Sion”. Sion het ongetwyfeld oral in 
die wêreld in ’n regsaak ontaard. Selfs binne die Kerk is daar 
’n diep kloof tussen die Sioniste (diegene wat Israel steun) en 
die anti-Sioniste. Volgens Jesaja gaan Jesus na sy weerkoms, 
op die oordeelsdag, hierdie geskil eens en vir altyd besleg, en 
dit is duidelik dat Hy in “Sion se regsaak” gaan oordeel ter 
wille van Israel. 

Later, in Jesaja 63, word uitgebeeld hoe Jesus triomfantelik 
uit Edom, die woestyn suid van Israel, na Jerusalem marsjeer. 
Sy kleed word beskryf as deurtrek van sy vyande se bloed, wat 
Hy soos druiwe onder sy voete vertrap het. Dit is een van die 
mees dramatiese en grafiese beskrywings in die hele Skrif van 
Jesus ná sy weerkoms:

WIE is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi 
klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat 
agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek 
wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. 
Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos dié van een 
wat die wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en 
van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle 
getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, 
sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele 
gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my 
hart, en die jaar van my verlossing het gekom. …En Ek 
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het volke vertrap in my toorn en hulle dronk gemaak 
in my grimmigheid; en Ek het hulle lewensap op die 
aarde laat afloop (Jes 63:1-4, 6).

Dis onnodig om te sê hierdie beeld is ver verwyder van die 
stereotipe prentjie van die saggeaarde Herder wat ’n lamme-
tjie op sy skouers dra. Dit is die Jesus van oordeel en wraak 
hierdie. Ons moet egter verstaan dat die Here se groot liefde 
vir sy volk Israel die rede vir sy toorn is:

EK sal die goedertierenhede van die HERE prys, die 
roemryke dade van die HERE, ooreenkomstig alles 
wat die HERE aan ons bewys het, en die veelvuldige 
goedheid jeens die huis van Israel wat Hy aan hulle 
bewys het, na sy barmhartighede en na die grootheid 
van sy goedertierenhede. Want Hy het gesê: Hulle is tog 
my volk, kinders wat nie sal lieg nie. So het Hy dan vir 
hulle ’n Heiland geword. In al hulle benoudheid was Hy 
benoud, en die Engel van sy aangesig het hulle verlos; 
deur sy liefde en deur sy medelyde het Hý hulle verlos; 
en Hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van 
die ou tyd (Jes 63:7-9).

Nog ’n belangrike gedeelte wat God se wraak teen die nasies 
beskryf, veral oor hoe hulle Israel behandel het, is die hele 
hoofstuk 35 in Esegiël. Jesus het trouens in sy profetiese rede 
ook na dié teksgedeelte verwys. In hierdie hoofstuk praat die 
Here deur Esegiël weer teen Edom, wat ook bekend staan as 
die bergland van Seïr (die opvallendste berg in Edom). Omdat 
Edom “van ouds af ’n vyand” was of “ewige vyandskap” teen 
Israel gekoester het en gaan juig wanneer Israel in die laaste 
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dae die straf van die Here ervaar, beloof Hy om Edom te 
oordeel en ’n verlate, verwoeste land te maak:

En sê vir hom: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het 
dit teen jou, o berg Seïr! En Ek sal my hand teen jou 
uitstrek en jou ’n wildernis en ’n woesteny maak. Ek sal 
jou stede ’n puinhoop maak, en jy self sal ’n wildernis 
word; en jy sal weet dat Ek die HERE is. Omdat jy ’n 
ewige vyandskap koester en die kinders van Israel in die 
mag van die swaard oorgelewer het in die tyd van hulle 
onheil, in die tyd van uiteindelike afrekening, daarom, 
so waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, Ek sal 
jou tot bloed maak, en bloed sal jou vervolg; omdat jy 
bloed nie gehaat het nie, sal bloed jou vervolg. En Ek sal 
die berg Seïr ’n woesteny en wildernis maak, en uit hom 
uitroei die wat deurtrek en wat terugkom. En Ek sal 
sy berge vol maak met die wat uit hom verslaan is; jou 
heuwels en jou dale en al jou klowe — die wat verslaan 
is deur die swaard, sal daarin val. Ewige wildernisse 
sal Ek jou maak, en jou stede sal nie bewoon word 
nie; en julle sal weet dat Ek die HERE is” (Eseg 35:3-9; 
my kursivering).

Wat hierdie gedeelte onderskei van dié in Jesaja is dat hier 
spesifiek gepraat word van Edom wat Israel mishandel in die 
tyd van sy straf en ellende in die laaste dae. Dié gedeelte bevat 
dus verwysings na Israel se eindtydkastyding (wat Jesus pas 
in Matteus 24 beskryf het) én waarskuwings oor die oordeel 
oor die nasies oor hoe hulle Israel in hierdie tyd behandel 
het (wat Jesus daarna in Matteus 25 beskryf het). Dit is ook 
insiggewend dat die vorige hoofstuk, Esegiël 34, ’n profesie 
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is wat die volk Israel as die Here se skape en die komende 
Messias as die getroue herder, voorstel: “En Ek sal een enkele 
herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, naamlik my 
kneg Dawid; hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle ’n herder 
wees” (v. 23). Die beeld van Jesus wat soos ’n herder optree 
deurdat Hy die regverdige skape van die onregverdige bokke 
skei, is ongetwyfeld ’n toespeling op Esegiël 34. Jesus het dus 
terugverwys na Joël 3 sowel as Esegiël 34-35 en albei by sy 
profetiese rede betrek.

Verskeie ander gedeeltes in die Skrif praat ook van die Here 
wat terugkeer om wraak te neem op sy volk Israel se vy ande 
(vgl. Num 24:14-20; Ps 102:13-20; Jes 25:8-11; Eseg 25:12-17; 
30:1-5; 36:2-7; Ob 1:8-20; Miga 4:10-12; Sef 2:2-11; Sag 1:14-17; 
14:2-14). Hoewel dit ’n goed gevestigde en gron dige waarheid 
is wat deur die hele Ou Testament geleer en duidelik deur 
Jesus beklemtoon en vooropgestel word, is dit byna heeltemal 
af wesig in die grootste deel van die Kerk van vandag. Die 
werklik heid van hierdie dag wat kom, móét egter deur oor-
deelkun dige gelowiges raakgesien word.

TWEE SKITTERENDE 
VOORBEELDE IN ONS TYD

Wanneer ’n mens dink aan die gevolge van die ongeëwe naar de 
benoudheid en swaarkry wat vir Israel voorlê, is daar twee 
Christene wie se getuienis goed bewaar is en wat vir hierdie 
generasie as skitterende voorbeelde kan dien. Die meeste 
Christene het ten minste al gehoor van Dietrich Bonhoeffer 
en Corrie Ten Boom. Verskeie boeke handel oor hul getroue 
en dapper getuienis vir Jesus onder Naziverdrukking tydens 
die Tweede Wêreldoorlog. Maar as jy nog nie oor enigeen 
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van hulle gelees het nie, kry ten minste die volgende twee 
boeke onder oë: Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy deur 
Eric Metaxas en The Hiding Place deur Corrie Ten Boom. 
Hoewel talle ander getroue getuies ongetwyfeld tydens die 
Tweede Wêreldoorlog gesterf het sonder dat hul stories ooit 
vertel is, het die verhale van Dietrich Bonhoeffer en Corrie 
Ten Boom vir ons bewaar gebly, en, so glo ek, met rede. Hul 
lewensverhale bevat hoogs belangwekkende lesse vir ons van-
dag en veral vir diegene wat die gebeure wat ons in die vorige 
twee hoofstukke gespreek het, nog gaan beleef. Laat ons met 
Dietrich Bonhoeffer begin.

DIETRICH BONHOEFFER

Dietrich Bonhoeffer was baie dinge: ’n Duitse digter, ’n musi-
kant, ’n skrywer, ’n pastor, ’n teoloog, ’n filosoof, ’n anti-Nazi-
andersdenkende en, uiteindelik, ’n martelaar wat in 1945 
gesterf het. Behalwe vir sy teologiese werke was Bonhoeffer 
ook bekend vir sy uitgesproke teenkanting teen die Duitse 
kerk se kompromis met die Naziïsme en die vervolging van 
die Jode.

Selfs in 1933, in die vroeë dae van die Nazi-oorname in 
Duitsland, het Bonhoeffer sy teenstand duidelik laat blyk. 
Twee dae nadat Hitler tot kanselier verkies is, het Bonhoeffer 
Hitler oor die radio aangeval en Duitsers gewaarsku om nie 
te verval in verafgoding van die Führer (leier) nie. Hitler, het 
hy gesê, kon baie maklik in ’n Verführer (misleier of verleier) 
ontaard. Hy is in die middel van sy sin onderbreek, en dit 
was die einde van die uitsending. Hy het ook openlik begin 
pleit dat Christene teenstand teen Hitler se vervolging van die 
Jode moet bied en verklaar dat die Kerk nie net “die slagoffers 
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onder die wiel moet verbind nie, maar ’n stok in die wiel 
moet steek”.2 

In dieselfde jaar het die Duitse Lutherse Kerk ’n verkie sing 
gehou waarin die oorweldigende meerderheid van sleutel-
posisies aan Nazi-ondersteuners binne die kerk, bekend as die 
Duitse Christelike (Deutsche Christen) Beweging, toegeken 
is. Kort daarna is Bonhoeffer deur opposisieleiers in die kerk 
afgevaardig om die sogenaamde Bethelbelydenis op te stel, 
’n geloofsverklaring wat die Duitse Christelike Beweging 
teen gestaan en die voortgaande roeping en verkiesing van 
die Joodse volk bevestig het. Hoewel die dokument deels ’n 
vervangingsperspektief ondersteun het met die stelling: “Die 
plek van die Ou-Testamentiese verbondsvolk is nie deur ’n 
ander nasie ingeneem nie, maar eerder deur die Christelike 
kerk, wat uit en binne alle nasies geroep is,” het dit ook ’n sterk 
en seldsame toegewing bevat oor die Jode as uitverkore volk 
vir wie vervulling nog in die toekoms gelê het:

God het oorvloedige getrouheid bewys deur getrou te 
bly aan Israel, volgens die vlees waaruit Christus in die 
vlees gebore is, ten spyte van al Israel se ontrouheid 
en selfs ná die kruisiging. God wil steeds die plan met 
die Jode uitvoer om die wêreld te verlos, wat begin 
het met die roeping van Israel (vgl. Rom 9–11). Dit is 
waarom God, volgens die vlees, ’n heilige oorblyfsel 
van Israel bewaar het… . Hierdie heilige oorblyfsel is 
die indelebilis van die uitverkore volk.3 

Hersiene weergawes van die belydenis het later so afgewater 
geraak dat Bonhoeffer geweier het om dit te onderteken.

As antwoord op die oorname van die Duitse kerk deur 
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Nazisimpatiseerders het Bonhoeffer en sy vriend en kollega 
Martin Niemöller kort daarna die Pfarrernotbund gestig, 
’n Chris telike beweging wat sou ontwikkel tot wat bekend 
geword het as “die Belydende Kerk”. Die Belydende Kerk was 
’n wegbreek-skeurkerkbeweging wat gekant was teen die nazi-
fikasie van die Duitse Protestantse kerk. Die Belydende Kerk 
het die Barmenverklaring aanvaar, ’n dokument wat daarop 
aangedring het dat Christus, nie die Führer nie, die hoof 
van die Duitse kerk was. Volgens dié verklaring het Duitse 
Christene die kerkregering bederf deur dit ondergeskik aan 
die staat te maak en die evangelie onder verdenking gebring 
deur hulle met Naziïsme te vereenselwig. 

In 1935 het Bonhoeffer ’n ondergrondse kweekskool vir 
die opleiding van Belydende Kerk-pastors gestig en gelei. 
Twee jaar later, in 1937, namate die Nazi-onderdrukking van 
die Belydende Kerk vererger het, is Niemöller, Bonhoeffer se 
goeie vriend en bondgenoot, gevange geneem. In dieselfde 
jaar het die Gestapo die kweekskool gesluit en sewe en twintig 
pastors en voormalige studente in hegtenis geneem. Dit was 
omstreeks dié tyd dat Bonhoeffer sy bekendste boek, The 
Cost of Discipleship: A Study on the Sermon on the Mount, 
gepubliseer het. In die boek het hy nie net “goedkoop genade” 
as dekmantel vir etiese laksheid aangeval nie, maar ook “duur 
genade” verkondig.

Bonhoeffer het die daaropvolgende twee jaar in die geheim 
van een dorp na die ander gereis om pastors op te lei; dit het 
bekend gestaan as die “kweekskool op vlug”. Die meeste van 
Bonhoeffer se studente het onwettig in klein gemeentes in die 
bediening gestaan.

In April 1943, ná tien jaar van aktiewe bediening en teen-
stand teen die Nazi’s, is Bonhoeffer in hegtenis geneem. 
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Hy is ’n jaar en ’n half as verhoorafwagtende in die Tegel-
militêre gevangenis aangehou. In Februarie 1945 is hy in 
die geheim na die Buchenwald-konsentrasiekamp verskuif 
en uiteindelik na die Flossenbürg-konsentrasiekamp. Hy is 
dood net twee weke voordat Amerikaanse soldate die kamp 
bevry het, drie weke voor Hitler se selfmoord toe die Russe 
Berlyn ingeneem het en ’n maand voor die finale oorgawe 
van Nazi-Duitsland. So skryf ’n dokter wat getuie was van 
Bonhoeffer se teregstelling:

Ek het pastoor Bonhoeffer gesien … op sy knieë besig 
om vurig tot God te bid. Ek was diep geraak deur die 
wyse waarop hierdie liefdevolle man gebid het, so toe-
gewy en so seker dat God sy gebed verhoor. Op die 
plek van teregstelling het hy weer ’n kort gebed gebid 
en toe die paar trappies na die galg opgestap, dapper 
en bedaard. Hy is binne ’n paar sekondes dood. In die 
byna vyftig jaar wat ek as dokter gewerk het, het ek baie 
selde ’n man gesien wat so totaal ondergeskik aan die 
wil van God gesterf het nie.4 

CORRIE TEN BOOM

Daar naby, in Nazibesette Nederland, het nog ’n getuie vir 
Christus, Corrie Ten Boom, en haar gesin Jode gehelp om die 
Nazislagting tydens die Tweede Wêreldoorlog vry te spring. 
In 1940 het die Nazi’s Nederland beset, en kort daarna Jode 
begin gevange neem en baie van hulle na konsentrasiekampe 
gestuur. Die Ten Boom-huis was nog altyd ’n oop huis vir 
enigeen in nood. Daarom, in Mei 1942, toe ’n Joodse vrou wie 
se man in hegtenis geneem is en wie se seun hom skuilgehou 
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het, op soek was na blyplek en vreesbevange by die Ten Booms 
se huis opgedaag het, het Corrie se pa, Casper, dadelik inge-
stem dat sy bly. Casper was ’n ywerige student van die Ou-
Testamentiese profete wat elke vorm van vervangingsteologie 
summier verwerp het. “In hierdie huishouding,” het Casper 
verklaar, “is God se mense altyd welkom.”

Soos die Nazibesetters se greep verstewig het, het die Ten 
Boom-huis gou ’n toevlugsoord vir Joodse sowel as Duitse 
ondergrondse versetters geword. Van 1943 tot 1944 was daar 
gewoonlik ses tot sewe mense wat gelyktydig onwettig in hul 
huis gebly het. Bykomende vlugtelinge sou soms ’n paar uur 
of ’n paar dae by die Ten Booms bly totdat ’n ander geheime 
skuilplek gevind kon word. Corrie en haar suster, Betsie, 
het aktiewe leiers in die ondergrondse weerstandsbeweging 
in Haarlem geword en ander dapper Nederlandse gesinne 
gesoek wat bereid was om vlugtelinge te huisves. Corrie en 
Betsie het in daardie jare baie tyd bestee om in die behoeftes 
te voorsien van die vlugtelinge wat weggekruip het. Om hul 
Joodse gaste te laat tuis voel, het die Ten Booms kosjer kos 
voorsien en die Joodse Sabbat onderhou. Hulle het ’n geheime 
kamer gebou, skaars ’n meter wyd maar ’n hele paar meter 
lank, waar ’n hele paar mense doodstil kon staan wanneer 
die huis geïnspekteer of deurgesoek is. Hulle het hierdie klein 
ruimte “die wegkruipplek” genoem. 

In Februarie 1944 het ’n Nederlandse informant die Nazi’s 
vertel van die Ten Booms se doen en late. Die hele Ten Boom-
gesin is aangekeer. Toe die Nazi’s die Ten Boom-huis deursoek, 
was daar ses mense in die wegkruipplek. Hulle het byna twee 
dae daar gebly. Op die vraag of hy weet hy kan doodgemaak 
word omdat hy Jode help, het Casper geantwoord: “Dit sal ’n 
eer wees om my lewe te gee vir God se volk.” Casper, wat vier 
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en tagtig was toe hy in hegtenis geneem is, het ná net tien dae 
in die Scheveningen-tronk gesterf.

Corrie en Betsie het tien maande lank in drie verskillende 
tronke deurgebring. Die laaste een was die berugte Ravens-
brück-konsentrasiekamp naby Berlyn. Selfs in die konsen-
trasiekamp het Corrie en Betsie aangehou om vir Jesus te 
getuig en die evangelie met ander te deel. Tydens hul gevan-
genskap het hulle baie vroue na Christus gelei.

Betsie is op 16 Desember 1944 in Ravensbrück dood. Voor-
dat sy gesterf het, het sy vir Corrie gesê: “Daar is geen put so 
diep dat Hy [God] nie nog dieper is nie.” Corrie is op 28 De-
sem ber 1944 vrygelaat, al een van die gesin om te bly leef en 
hul verhaal te vertel. Die Jode wat ten tye van hul aanhouding 
in hul huis weggekruip het, het met die uitsondering van een 
bejaarde vrou, almal oorleef. Daar word geskat dat die Ten 
Boom-gesin en die netwerk wat hulle geskep het, meer as agt 
honderd lewens gered het.

ROLMODELLE VIR DIE KERK 
VAN DIE LAASTE DAE 

Dietrich Bonhoeffer en Corrie Ten Boom is profetiese rol-
modelle vir vandag se Kerk – wat baie maklik die Kerk van die 
laaste dae kan wees. Dit ly geen twyfel nie dat vandag se Kerk 
maar ’n dowwe skaduwee is van wat die Kerk geroep is om te 
doen. So min daarvan is ’n ware weerspieëling van die Kerk 
van die apostoliese tyd. Wanneer ek luister na baie preke vanaf 
die preekstoele van die grootste en gewildste kerke in my nasie, 
is daar byna geen ooreenkoms tussen wat ek sien en die ge loof 
wat op die bladsye van die Nuwe Testament beskryf word nie. 
Min verkondig die oproep om ons kruis op te neem. Nog 
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minder verkondig die nodigheid van berou oor sonde. Min 
hou vas aan Jesus se eksklusiewe aanspraak dat saligheid nét 
deur Hom verkry kan word. En nog minder verkondig Jesus 
se oproep om ons lewe af te lê sodat ons in die tyd wat kom, 
saam met Hom kan leef. Wanneer ons kyk hoeveel preek oor 
die komende herstel van die Joodse koninkryk, is daar amper 
niemand nie. Selfs onder die kerke en bedienings wat hulleself 
as konserwatief en ortodoks beskou, sien ek steeds ’n groot 
mate van vereenselwiging met die gees van die tyd. Dit is hier 
waar die lewe van Bonhoeffer en die Ten Booms as skitterende 
voorbeelde uitstaan. Bonhoeffer en Ten Boom het die gewilde 
neigings in die Kerk van hul tyd teengestaan. Ten spyte van die 
algemene aanvaarding van vervangingsteologie, was die Ten 
Booms onbewoë herstelleniste met sulke vaste oortuigings dat 
hulle bereid was om die landswette te oortree om die Woord 
van God te gehoorsaam. Net so was Bonhoeffer ’n profetiese 
stem, wat nie net vas bly staan het teen die neigings in die 
Kerk van sy dag nie, maar wat ook jare vooruit gesien het wat 
aan die kom was, en daarom ’n weerstandbeweging kon lei 
wat vasgehou het aan die evangelie se oproep. Kom ons kyk 
hoe Bonhoeffer ’n voorbeeld vir ons tyd kan wees.

DIE VOORBEELD VAN 
DIETRICH BONHOEFFER

Profetiese stemme word altyd uitgejou en opsy geskuif, selfs in 
die Kerk, net om later erken en geëer te word, gewoonlik lank 
ná hul dood. Wat so fassinerend is van Dietrich Bonhoeffer 
se lewe is dat hy sy stem teen Naziïsme laat hoor het jare 
voordat sy tydgenote selfs begin besef het watter boos heid 
besig was om Duitsland oor te neem. Vandag kan talle 
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Christene steeds nie onderskei en raaksien in watter mate 
die gees van die tyd die Kerk binnegedring het nie. Een van 
die mees betekenisvolle tekens dat dit besig is om te gebeur, 
is dat die Kerk diegene wat Israel nie net objektief beskou 
nie, maar in werklikheid demoniseer ál meer verdra en selfs 
besing. Satan is reeds besig om belydende Christenleiers as sy 
spreekbuis te gebruik in sy stryd teen God se verbondsvolk. 
Maar soos die bedrieër sy stemme in die Kerk het, net so roep 
die Here sý stemme, dissipels soos Dietrich Bonhoeffer, wat 
vreesloos sal opstaan teen die vloedgolf leuens en bedrog wat 
sy Kerk aanhoudend binnedring. Een van die beste wyses 
waarop Bonhoeffer ’n voorbeeld was vir die Kerk van die 
laaste dae en wat ons selfs nou moet probeer navolg, was sy 
onverbiddelike vasberadenheid om ’n ferm standpunt in te 
neem vir waarheid en suiwerheid binne God se kerke en om 
alarm te maak wanneer hy ’n duidelike en onmiddellik gevaar 
sien dreig het. Bonhoeffer is ongetwyfeld in die 1930’s daar-
van beskuldig dat hy spoke opjaag, maar in skaars ’n dekade 
is sy waarskuwings reg bewys. Hy word vandag as ’n profeet 
beskou. Dit is ontstellend om te sê, maar die stormwolke op 
die wêreldwye horison is vandag donkerder en dreigender as 
wat hulle in 1930 was. Dit is tyd dat mans en vroue met ’n 
sterk karakter hul stem verhef en alarm maak. ’n Groot storm 
dreig. Nóú moet gereed gemaak word.

Nog ’n belangrike voorbeeld wat Bonhoeffer vir die Kerk 
van die laaste dae gestel het, was die stigting van ’n onder-
grondse kerk en kweekskool. Toe die punt bereik is waar 
vereenselwiging met Naziïsme sy denominasie so te sê oor-
geneem het, het Bonhoeffer ondergronds die ware oor blyf sel-
kerk bedien en gelei en jong leiers opgelei. Net so word daar 
vandag, terwyl anti-Christenwetgewing en kerkkorrupsie 
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versprei, van ál meer leermeesters, pastors en leiers vereis om 
uit die kamp te breek en die oorblyfselkerk te lei. In vredestyd 
floreer die Kerk, maar in tye van chaos gaan die ware Kerk 
altyd ondergronds. Dit is reeds die geval ten opsigte van baie 
nasies oral ter wêreld, maar in die tyd wat kom, glo ek, gaan 
dit die norm eerder as die uitsondering wees. Die tyd het 
aangebreek dat die ware leiers na vore tree.

DIE VOORBEELD VAN DIE TEN BOOMS

In die lewe van die Ten Booms vind ons ’n voorbeeld wat 
feitlik elke Christen kan navolg. Hoewel nie elke Christen 
geroep word om Bonhoeffer se vlak van leierskap te beklee 
nie, kan alle Christene daarna streef om die soort dienaars 
te word wat die Ten Boom-gesin was. Terwyl Bonhoeffer 
op vele maniere ’n voorbeeld was vir Christelike leierskap 
vandag, is ek oortuig die Ten Boom-gesin is ’n voorbeeld 
wat alle Christene in die dae wat voorlê, sal moet volg. Min 
mense sal vandag bereid wees om hul huis en hart in te rig 
om vlugtelinge in die dae wat kom, weg te steek of te versorg, 
maar as ons die sameloop van verskeie neigings en wêreld-
gebeure en die duidelike waarskuwings in die Skrif in ag 
neem, is dit ’n werklikheid.

Vandag sluit baie mense in die Christelike Kerk, en selfs 
daarbuite, hulle by die Prepper-beweging aan. Die uitgangs-
punt van dié beweging is eenvoudig: in die lig van die in-
eenstor ting van die ekonomie wêreldwyd, die voortdurende 
uitbreiding van terrorisme en toenemende natuurlike rampe 
oral in die wêreld, is dit raadsaam om voorbereid te wees. 
Daar bestaan geen twyfel dat dit wys is om die nodige bronne 
te hê om met gemoedsrus na die toekoms te kyk nie. Uit ’n 
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Christelike oogpunt is daar egter gevaar aan verbonde om 
net op selfbehoud voorberei te wees, met min of geen klem 
daarop om ander te dien en in krisistye ’n toonbeeld van die 
evangelie te wees nie. Ek glo die Here gaan sy volgelinge oor 
die hele wêreld roep om hul huis as toevlugsoord oop te stel 
tydens die groot storm van leuens wat voorlê. Die bereidheid 
om dit te doen vereis dat ons nou ons hart daarvoor voorberei. 
Die tyd dat baie van Jesus se broers, die Joodse volk, weer 
honger en dors gaan wees, is aan die kom. Is jy bereid om hulle 
iets te ete en drinke te gee? Baie van hulle sal nie blyplek hê 
nie. Gaan jy hulle innooi? Jesus het gesê as ons dit doen, sal 
dit wees asof ons Hom innooi.

Dit is interessant om te sien dat Openbaring 12:6 praat van 
Israel wat in die laaste dae “na die woestyn” vlug, waar ons 
hoor dat hulle “haar daar … kon versorg”. As die vrou in die 
woestyn versorg word, moet ons vra: Wie gaan haar versorg? 
Sommiges kan dit probeer oorvergeestelik en doodeen vou-
dig sê God gaan haar self voed. Dit is wel waar, maar die 
Here gebruik byna altyd sy volgelinge om sy doelstellings te 
bereik. Jesus het dit duidelik gestel. Ek glo die Here is selfs 
nou besig om sy volgelinge oral in die wêreld wakker te skud 
vir hul roeping om in die dae wat voorlê, sy voorsiening vir 
die Joodse volk te wees.

Die meeste Christene sal die harde werklikheid waarskyn-
lik moeilik begryp. Wanneer ’n mens egter tot stilstand kom 
en hieroor nadink, en oor die wêreldwye neiging om die 
Joodse volk en die staat Israel te haat, asook die radikale 
rigting wat deur groot gedeeltes van die Islamitiese wêreld 
ingeslaan word en die onttrekking van Amerikaanse invloed 
in die Midde-Ooste, raak dit gou duidelik vir elkeen wat oë 
het om te sien, dat dit inderdaad ’n dringende saak is. 



H o o f s t u k  17

313

Terwyl ek navorsing gedoen het oor die onderwerp, het ek 
’n onderhoud gevoer met Samuel Clough. Clough is, soos ek 
reeds genoem het, ’n besonder welsprekende Bybelkundige 
wat al baie oor dié kwessie nagedink het en die saak, so meen 
ek, gebalanseerd en kalm benader. Clough pak die dubbele 
standaarde van vele binne die Kerk vandag – diegene wat aan 
die een kant die Duitse kerk veroordeel vir hul versuim om 
betyds die waarheid oor Hitler en die Naziparty raak te sien, 
en aan die ander kant spot met die idee dat iets soortgelyks, 
indien nie baie erger nie, dalk op óns horison dreig.

Hy het gesê:

Ons gaan terug en ons sê: “Sjoe, die Duitsers was so 
blind in die laat dertigerjare. Kon hulle dit nie sien kom 
nie?” Maar wat op hierdie oomblik openlik gesê word, 
spesifiek in die Midde-Ooste maar selfs oral op aarde, 
is baie meer venynig en baie meer aggressief as wat ooit 
in die openbaar in Nazi-Duitsland gesê is. En een van 
die groot verdoemings van hierdie generasie, dink ek, 
is dat ons Bonhoeffer en ander soos hy bestudeer en 
besing en selfs verhoog, en dat ons hul profetiese insig 
waardeer, maar dat ons in ’n tyd leef waarin die dinge 
wat Bonhoeffer gesien het oor die taal, die retoriek en 
selfs die omvang, ver oorskadu word. Ons is nie besig 
met ’n gelokaliseerde nasie in Europa nie; ons het te 
kampe met ’n wêreldwye, groeiende golf radikalisme 
wat openlik en aggressief met Joodse volksmoord dreig.

Ons besing Bonhoeffer en tog is die idee om die 
Jode prakties te dien, of selfs om ons generasie daarvoor 
voor te berei, iets waaraan ons nie eens dink nie; dit 
word heeltemal afgewys. Dit word beskou as die een 
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of ander ondergeskikte kwessie wat onbelangrik is. 
Die feit dat ons nie eens aandag skenk aan die saak 
nie, is op sigself ’n krisis in die Kerk. Die Duitse Kerk 
het oor die algemeen nie voldoende gereageer op die 
krisis in hul tyd nie. En ons het die Duitse kerk ten 
seerste veroordeel en met reg ook, want passiwiteit in 
die aangesig van boosheid en euwel is niks anders as 
instemming nie. Maar ons generasie kom weer te staan 
voor rasende anti-Semitisme, weer voor radikale Islam 
wat dreig om die Jode uit te wis. In die lig van ons eie 
passiwiteit, hoe verwag ons om God se geregverdigde 
oordeel vry te spring?5

“Hoe sal die Duitse kerk ons oordeel?” het Clough my gevra. 
“Ons het hulle veroordeel, maar doen ons enigsins anders? Ons 
het meer bewyse, meer retoriek, dit is meer openlik, ons is meer 
bewus daarvan en bowenal het ons hul voorbeeld. Die groot 
slagting is grotendeels agter geslote deure beplan. In die hoogste 
geledere van die SS het hulle planne gesmee vir die finale uit-
delging. In ons generasie kom die opkomende gety van anti-
Semitisme nie agter geslote deure tussen ’n paar hooggeplaastes 
tot uiting nie. Dit word openlik in die sosiale media beplan, 
openlik op die internet bespreek. Dit word uitgeskree vanaf 
moskees en ander plekke. Dit word openlik uitbasuin. En tog,” 
het hy hartseer afgesluit, “is die meeste van ons siende blind.”

Wanneer die Kerk van hierdie generasie voor Jesus staan, sal 
ons eerlik kan sê ons het nie waarskuwingstekens gehad nie?

GEVOLGTREKKING

Ons het hierdie boek begin met die apostel Paulus se waar-
skuwings oor nie-Joodse traak-my-nieagtigheid teenoor 
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Is rael. Dié waarskuwing was nie soos ander waarskuwings nie. 
Paulus het nie gesê as nie-Jode traak-my-nieagtig is teenoor 
Jode hulle gevaar loop om ’n belangrike waarheid of seëning 
mis te loop nie. Paulus het dit duidelik gestel dat verkeerde 
gesind hede van nie-Joodse gelowiges teenoor die Joodse volk, 
ook ongelowige Jode, daartoe sou lei dat nie-Joodse gelowiges 
“afgesny” word, wat ewige veroordeling en skeiding van God 
behels. Daar kan nie ’n ernstiger waarskuwing wees as Paulus 
se stelling nie. As ons kyk na die lang en brutale geskiedenis 
van hoe Christene die Joodse volk behandel het, vind ons 
dat Paulus se waarskuwing nie net in die wind geslaan is nie, 
maar met die voete vertrap is. In plaas van ’n einde maak aan 
die traak-my-nieagtigheid teenoor die Joodse volk, het die 
Kerk ’n kampvegter vir Joodse verlaging geword en dit nie net 
besing nie maar hom daarin verlustig. Die lang geskiedenis 
van Christelike anti-Semitisme is die Christendom se grootste 
skande. Hoewel Christene vandag ongelukkig nie die verlede 
kan verander nie, kan ons vandag luister na Paulus se waar-
skuwings en alle vorme van vervangingsteologie verwerp en 
berou oor hê. Ons kan ons met die Jode vereenselwig op ’n 
manier wat die Here verwag: deur genade, liefde en eer te 
betoon. Terwyl die verlede nie verander kan word nie, is daar 
tog hoop vir die toekoms.

Ons het ook na verskeie gedeeltes gekyk wat getoon het 
dat Satan sy krag, teenstand en woede aan die einde van die 
tyd spesifiek op die Joodse volk en die land Israel gaan mik. 
Hoewel Christene oor die hele wêreld nou, en ook in die 
toekoms, die teikens van sataniese toorn gaan wees, gaan dit 
volgens die oorweldigende Skriftuurlike getuienis hoofsaaklik 
op Israel gerig wees. Diegene met insig kan sien dat die laaste 
dae wat deur die ou Hebreeuse profete beskryf is, nader kom, 
en dalk selfs voor die deur staan.
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Die vraag waaroor Christene op hierdie oomblik egter die 
meeste bekommerd moet wees, is: Waar gaan die oorgrote 
meerderheid van die Kerk hom aan die einde van die tyd 
en op die oordeelsdag bevind? Gaan nie-Joodse Christene 
wat geroep is om oordeelkundig te leef en die Joodse volk 
by te staan, toesien hoe baie in hul geledere opstaan teen 
Israel en dié steun wat daarop uit is om hulle te vernietig? 
Hoewel dit moeilik is om jou ’n groter tragedie voor te stel, 
gaan dit ongelukkig die geval wees as die Kerk se geskiedenis 
en verskeie huidige neigings binne die Kerk enigsins ’n aan-
duiding is. Dit gebeur nie dikwels dat Satan so vasberade is 
soos in die geval van die geestelike stryd om die Kerk se hart 
nie, veral in die lig van sy verhouding met die Joodse volk en 
die staat Israel. Wanneer Satan die geringste kans kry, sal hy 
dit tot sy demoniese voordeel uitbuit. Dit is hierdie demoniese 
woede teen die Abrahamitiese verbond – eintlik teen God se 
plan van verlossing – wat vandag soveel konflik oral in die 
wêreld bewerkstellig.

Dalton Thomas, ’n vriend en die skrywer van Controversy 
of Zion and the Time of Jacob’s Trouble, het presies opgesom 
wat vandag nie net oral op aarde nie, maar selfs in die Kerk, 
aan die gebeur is en waarom dit gaan voortduur. 

In ’n persoonlike onderhoud het hy vir my gesê:

Die strydpunt is besig om ongekend toe te neem. Ons 
kan dit in geopolitiese of historiese terme verdui de lik 
en steeds die onderliggende rede miskyk. Die onder-
liggende rede waarom daar vandag ’n stryd bestaan oor 
die stad Jerusalem is omdat God ’n verbond gesluit het 
oor sy Seun se regering van ’n spesifieke stuk grond 
op ’n bepaalde tyd. Soos ons ál nader aan daardie tyd 



H o o f s t u k  17

317

beweeg, gaan die magte en vorstedomme en regeerders 
se woede, twis, teenstand en verset al hoe dringender 
word en gaan hulle mense soos marionette gebruik om 
hul planne en doelstellings te reël en uit te voer.6 

Skerpsinnige Christene moet alles in hul vermoë doen om 
te verseker dat die Kerk se oorvloed van mislukkings nie in 
die toekoms herhaal gaan word nie. Ons moet sorg dat daar 
niks is wat deur die vyand uitgebuit kan word nie. Dit kan 
alleenlik gebeur as die Kerk eers die idees en leerstellings wat 
die verskriklike Jodehaat – wat die Kerk te lank oorheers – 
moontlik maak, steun en volmag gee, ten volle verwerp. As 
die Kerk in die laaste dae sy roeping wil vervul en by die waar-
heid hou, en ’n vennootskap met die vyand wil vermy, dan 
moet hy ontslae raak van die valse en vernietigende leerstel-
lings van vervangingsteologie, preterisme en amillennialisme 
en die Bybelse leerstellings van herstellisme, futurisme en 
premillennialisme terugeis.

In die dae wat kom, gaan nie-Joodse Christene se hoogste 
roeping wees om vir Israel ’n finale helder getuienis van die 
kruis te gee – die verpersoonliking van die Vader se liefde 
vir sy volk. Dit kan alleenlik gedoen word deurdat ons ons 
met hulle vereenselwig en ons lewe vir hulle aflê. As Jesus as 
Messias gekom en sy lewe vir ons afgelê het, en só vir ons ’n 
voorbeeld gestel het om na te volg (vgl. 1 Pet 2:21), hoeveel 
te meer moet ons dieselfde doen vir diegene wat Hy sy broers 
noem? Die laaste generasie sal hoofsaaklik geoordeel word 
op grond van hul weiering of instemming om hul kruis op te 
neem en hul lewe af te lê tot behoud van die Joodse volk. Baie 
Christene van vandag wil graag deel wees van Israel se glorie 
en erfenis, maar hulle wil niks te doen hê met sy lyding nie. 
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Jesus het Hom ten volle vereenselwig met die Joodse volk in 
hul lyding: “In al hulle benoudheid was Hy benoud” (Jes 63:9). 
Hoekom glo so baie Christene dan vandag dat hulle hoër geag 
moet word as hul Meester (vgl. Joh 15:20)? Christene wat 
vandag begeer om Jesus te volg in die dae wat kom, moet hulle 
met die Joodse volk vereenselwig wanneer hulle vervolg en 
verstoot word en ly. 

Ek besef dat lyding nie iets is waarna enigiemand uitsien 
nie. Ons lewe is eintlik daarop gemik om pyn vermy. Vandag 
dra die Westerse kerk meermale die boodskap oor dat ons as 
Christene nie geroep word om te ly nie. Maar ek wil elkeen 
wat ore het om te hoor, daaraan herinner dat: “hiertoe is 
julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ’n 
voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg” 
(1 Pet 2:21). Ons word almal geroep om Jesus te volg. Maar 
wanneer ons dink aan die heerlikheid en skoonheid van die 
tyd wat kom, kan ons die tydelike ellendes verduur wat ons 
nou ervaar. Soos Paulus ons herinner het: “ons ligte verdruk-
king wat vir ’n oomblik is, bewerk vir ons ’n alles oortreffende 
ewige gewig van heerlikheid” (2 Kor 4:17). Die pyn en lyding 
wat ons nou verduur terwyl ons stoei om as sy volgelinge te 
leef, sal dubbel en dwars die moeite werd wees. Hoe gou sal 
ons die pyn van ons tyd vergeet wanneer ons die skoonheid 
en heerlikheid betree van die tyd wat kom.

Op daardie dag sal daar nie meer twyfel, vrees, siektes, 
aborsies, mensehandel en oorlog wees nie. Wie van ons ver-
lang nie na die einde van die huidige bose stelsel nie, na die 
einde van al die dinge wat ons laat kreun en sug? Die hele 
skepping sien uit na daardie dag. Ja, daardie dag kom, dalk 
gouer as wat ons dink, wanneer Jesus in vlammende vuur, 
saam met al sy heilige engele, uit die hemel gaan terugkom om 
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sy heerlike Koninkryk hier op aarde te vestig. O, hoe verlang 
ek na daardie dag! Hoe verlang ek na die dag wanneer God se 
kennis die aarde gaan oordek soos die water die see oordek, 
wanneer ons uiteindelik van aangesig tot aangesig met Jesus 
gaan kom! Hoe verlang ek na daardie tyd – die dag wanneer 
’n Jood die wêreld regeer!
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