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Er bestaat veel verwarring over de relatie tussen het Christelijke en Joodse volk, en de natie Israël,
en wij geloven dat William Newell het juist heeft in zijn volgende verklaring, uit zijn commentaar
op Openbaring:
“Gelovigen vandaag moeten eerlijk gewaarschuwd worden met betrekking tot hun houding tot de
Joden.
1. Zij zouden zich geenszins mogen verbinden met de heidense haat en nijd die aan de wortel ligt
van het “antisemitisme”.
2. Aan de Joden, en zelfs Joodse gelovigen, moet als zodanig geen speciale status verleend worden.
3. De Joden zouden God moeten verheerlijken voor “het overblijfsel naar de verkiezing der genade”1 onder hen dat in deze genadetijd gered wordt.
4. Zij zouden zich moeten herinneren dat de meesten2 van de natie Israël zullen afgesneden worden
voordat het Millennium aanvangt.
5. Zij zouden moeten geloven dat Gods woorden in Romeinen 3:22-23 en 10:12 vandaag waar zijn:
“want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”,
en: “Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen”. Joodse zondaars, Ierse zondaars, Amerikaanse zondaars, Hottentotzondaars, Hindoezondaars, Engelse zondaars, Schotse zondaars; helemaal geen verschil! Gewoon zondaars, allen!
6. Zij zouden moeten verstaan dat de natie Israël niet veranderd is. Het verkeert in een geestelijke
doods- en blindheid, en staat als een vijand tegenover God. Wanneer de gelegenheid zich zich zal
voordoen, zal de meerderheid van de Joden openlijk naar de Antichrist overlopen, zoals we goed
weten uit Daniël 9:273, Jesaja 28:14-154 en vele andere duidelijke profetieën5.
Het is goed een “grote droefheid” te hebben voor hen, zoals Paulus had in Romeinen 9; ons te herinneren dat zij als natie “beminden om der vaderen wil” zijn (Rom. 11:28); ons in te spannen om
hen te bereiken met het Evangelie van genade. Maar het is dwaas onze ogen te sluiten voor hun
verblinde, doodse toestand!
De natie die de Heer Jezus Christus kruisigde, Stafanus stenigde, en die het Evangelie van genade,
gepredikt door Paulus, uiterst bitter haatte en tegenstond, blijft onveranderd. De “Fontijn tegen zonde en onreinheid” is voor hen nationaal nog niet geopend, noch zal die opengaan vóór “Te dien dage” van Zacharia 12:10 to 13:16, wanneer, belegerd door alle vijandige legers van de aarde, en in
1

“Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade” (Rm 11:5).
Zie Rom. 9:27: “En Jesaja* roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het
overblijfsel behouden worden”. * Jes. 10:22
3
“En hij zal velen het verbond versterken, één week; en op de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer
doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste” (Dan. 9:27).
4
“Daarom, hoort het woord des HEEREN, gij bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is! Omdat gij zegt:
Wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de
overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen” (Jesaja 28:14-15).
5
Bijvoorbeeld: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen
naam, die zult u aannemen” (Joh. 5:43).
6
“Doch over het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouw2

1

wanhoop, zij tenslotte “Hem aanschouwen, Die zij doorstoken hebben”, en in zo’n rouwklacht zullen vallen als er nooit een geweest is! Zij zullen niet geloven totdat zij zien” (William R. Newell,
Revelation Chapter-by-Chapter).
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klacht over een enige zoon; en zij zullen over Hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Te
dien dage zal te Jeruzalem de rouwklacht groot zijn … En het land zal rouwklagen, elk geslacht afzonderlijk … Te dien
dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis van David, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en
tegen de onreinheid” (Zacharia” 12:10-13:1).
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