
6 maart 2022
Urk



uitgangspunt in deze studieserie:
Galaten 2:7-9 



7 Maar toen zij waarnamen dat mij (=Paulus)
HET EVANGELIE VAN DE VOORHUID
is toevertrouwd, 
zoals Petrus dat VAN DE BESNIJDENIS, 



7 Maar toen zij waarnamen dat mij 
het evangelie van de voorhuid 
is toevertrouwd, 
zoals Petrus dat van de besnijdenis,
8 (want Hij die inwerkt in Petrus 
tot apostelschap van de besnijdenis, 
werkt ook in mij voor de natiën),



7 Maar toen zij waarnamen dat mij 
het evangelie van de voorhuid 
is toevertrouwd, 
zoals Petrus dat van de besnijdenis, 
8 (want Hij die inwerkt in Petrus 
tot apostelschap van de besnijdenis, 
werkt ook in mij voor de natiën),
9 en de genade kennend 
die aan mij gegeven wordt, 
hebben JAKOBUS en KEFAS en JOHANNES, 
die voor steunpilaren golden, 
aan mij en Barnabas 
de rechterhand van gemeenschap gegeven, 
opdat WIJ voor de natiën zouden zijn, 
maar ZIJ voor de besnijdenis.
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Jakobus, Petrus en Johannes
= steunpilaren onder 'de twaalf':

▪ richten zich tot "de besnijdenis"
▪ met "het Evangelie van de besnijdenis"

= onderwerp van deze studie >



Jakobus 1

1 Jakobus, slaaf van God 
en van Heer Jezus Christus...

= "de broeder van de Heer" (Gal.1:19)
▪ de oudste broer - Mat.13:55
▪ leider in Jeruzalem (Hand.15:17-25)





Jakobus 1

1 Jakobus, slaaf van God 
en van Heer Jezus Christus, 
aan de twaalf stammen
die in de diaspora zijn, verheugd! 

= wereldwijd - maar: aan één volk
▪ 2:2 

"stel, er komt iemand binnen in jullie synagoge"





1Petrus 1

1 Petrus, apostel van Jezus Christus, aan 
uitverkorenen emigranten in de diaspora van 
Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië... 

Gr. par epi demos = buitenlanders, vreemdelingen
▪ ook de Petrus-brief geadresseerd aan 

buitenlanders maar: Joods (diaspora)



1Petrus 2

9 Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterdom, 
een heilige natie, 
een verworven volk...

Gr. genos - soort, ras, familie



1Petrus 2

9 Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterdom, 
een heilige natie, 
een verworven volk...

slechts één geslacht, natie, volk 
komt daarvoor in aanmerking > 



Exodus 19

5 En nu, indien jullie aandachtig 
naar Mij luisteren

en mijn verbond bewaart...

= het volk (de twaalf stammen) 
aan de voet van de Sinaï 



Exodus 19

5 En nu, indien jullie aandachtig 
naar Mij luisteren 

en mijn verbond bewaart,
dan zullen jullie Mij 

speciaal ten eigendom zijn 
uit alle volken, 

want de hele aarde behoort Mij.

= één volk, één heilige natie  



Exodus 19

6 En jullie zullen voor Mij 
een koninkrijk van priesters zijn, 

een heilige natie...

= een koninklijk priesterdom, bestemd om:
▪ te regeren over de wereld (=koninklijk)
▪ bemiddelend tussen God en de volken 

(=priesterlijk)



Exodus 19

6 En jullie zullen voor Mij 
een koninkrijk van priesters zijn, 

een heilige natie.
Dit zijn de woorden 
die je zult spreken 

tot DE ZONEN VAN ISRAËL.

= de twaalf stammen



1Petrus 2

9 Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterdom, 
een heilige natie, 
een verworven volk...



1Petrus 2

9 ... om de deugden uit te dragen van Hem
die jullie uit de duisternis roept 
tot in zijn wonderbaarlijk licht.  

= het Evangelie van de besnijdenis!!





Openbaring 1

5 ... van Jezus Christus, 
de getrouwe getuige, 
de eerstgeborene van de doden 
en de overste van de koningen van de aarde...



Openbaring 1

5 ... Aan hem die ons liefheeft 
en ons verlost uit onze zonden, 
in zijn bloed,



Openbaring 1

6 en Hij maakt ons 
een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader... 

Johannes richt zich tot "de besnijdenis"
▪ via Israël gaat Gods koninkrijk op aarde 

worden geopenbaard en gevestigd



Openbaring 1

6 ... Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
tot in de aeonen van de aeonen! Amen!



Openbaring 1

7 Let op, Hij komt met de wolken 
en elk oog zal hem zien, 
ook die hem doorstaken...



Openbaring 1

7 ... en alle stammen van het land 
zullen heftig treuren over hem. Ja, amen!  



Zacharia 12

10 En Ik zal uitgieten op het huis van David 
en op de inwoner van Jeruzalem
geest van genade en smeekbeden 

en zij zullen MIJ zien die zij doorstaken
en rouwklagen over HEM

als een rouwklacht over de enige zoon
en bitter verdriet over hem hebben 

als bitter verdriet om de eerstgeborene.


