
BEHOUDENIS  
Kritieke 
momenten/Groep 

Heidenen 
 

Joden Christenen 

Binnen een verbond 
geboren 

- Wateren niet weer tot een vloed om alles 
wat leeft te verderven (Gen. 9:15)  
 

- Eeuwig verbond tot in alle 
geslachten om hen tot God te zijn  
(Gen. 17:7) 
 
- En Jahweh zal uw hart en het hart 
van uw nakroost besnijden, zodat gij 
de Jahweh liefhebt… (De 30:6) 
 

- Geheiligd in Messias (1 Kor. 7:14) 

Bij de jaren des 
onderscheids 

- Jaren des onderscheids (Neh. 10:28) 
 
- Want hetgeen van Hem niet gezien kan 
worden, (…) wordt sedert de schepping der 
wereld uit zijn werken met het verstand 
doorzien (…)  (Rom. 1:20) 
 
- Moogt gij het niet opheffen, indien gij 
goed handelt? (…) zonde als een belager 
aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, 
doch over wie gij moet heersen (Gen. 4:7) 
 

idem idem 
 

Deel van het 
Verbondsvolk dat 
Messias verwacht 

- De vreemdeling die zich laat besnijden 
voor Pesach geldt als een in het land 
geboren (zie Ex. 12:48).  
 
- En de vreemdelingen die zich bij Jahweh 
aansloten om Hem te dienen, (…) hen zal Ik 
brengen naar mijn heilige berg (…) want 
mijn huis zal een bedehuis heten voor alle 
volken (Jes. 56:6-7) 
 

- En het zal ons tot gerechtigheid zijn, 
wanneer wij heel dit gebod naarstig 
onderhouden (…) (De 6:25 ) 
 
- De scepter zal van Juda niet wijken, 
(…), totdat Silo komt, en hem zullen 
de volken gehoorzaam zijn 
(Gen. 49:10) 
 
- Uw vader Abraham heeft zich erop 
verheugd mijn dag te zien en hij 
heeft die gezien en zich verblijd (Joh 
8:56) 
 

- Zo zijt gij dan geen vreemdelingen 
en bijwoners meer (Efe. 2:19a) 
 
- Stellen wij dan door het geloof de 
Torah buiten werking? Volstrekt niet; 
veeleer bevestigen wij de Torah 
(Rom. 3:31) 



Horen van de prediking 
van het ware evangelie 

- Waar zal dan de goddeloze en zondaar 
verschijnen? (1 Pe. 4:18b) 
 
- Hoe horen zonder prediker? (Rom. 10:14) 
 
- Want het woord des kruises is wel voor 
hen, die verloren gaan, een dwaasheid  
(1 Kor. 1:18a) 
 

 - Want Hij is het die zijn volk zal 
redden van hun zonden (Mat. 1:21b) 
 
- Een overblijfsel gelaten naar de 
verkiezing der genade (Rom. 11:5) 
 
- Wee u, wetgeleerden, want gij hebt 
de sleutel der kennis weggenomen 
(Luk. 11:52) 

- Veel meer zullen wij derhalve (…) 
door Hem behouden worden van de 
toorn (Rom. 5:9) 
 
- Een Here, een geloof, een doop.  
(Ef. 4:5) 
 
- Indien iemand u een evangelie 
predikt, afwijkend van hetgeen gij 
ontvangen hebt, die zij vervloekt! 
(Gal. 1:9b) 
 

Godvruchtige 
levenswandel 

- Wanneer toch heidenen, die de wet niet 
hebben, van nature doen wat de wet 
gebiedt, (…) zij tonen, dat het werk der wet 
in hun harten geschreven is (Rom. 2:14-15) 
 
- Zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis 
gelden? (Rom. 2:26) 

- Ja, gij zult mijn inzettingen (…) in 
acht nemen; de mens die ze doet, zal 
daardoor leven(...) (Lev. 18:5) 
 
- Godvruchtig man naar de Wet  
(Hnd. 22:12; vgl. Jh. 8:56) 
 

- Rechterstoel van Christus  
(2 Kor 5:10) 
 
- Spreekt zo en handelt zo als 
[mensen past], die door de wet der 
vrijheid zullen geoordeeld worden 
(Jak. 2:12) 
 

Opstanding ten leven - Hij zal de wereld richten in gerechtigheid 
en de volken in rechtmatigheid (Ps. 98:9b) 
 
- Heerlijkheid over ieder die het goede 
werkt (Rom. 2:10) 
 

- De Verlosser zal uit Sion komen, Hij 
zal goddeloosheden van Jakob 
afwenden. (Rom. 11:25-26) 
 
- Want niet de hoorders der wet zijn 
rechtvaardig bij God, maar de daders 
der wet zullen gerechtvaardigd 
worden (Rom. 2:13) 
 
- Hij is niet een God van doden, maar 
van levenden, want voor Hem leven 
zij allen (Luk. 20:38) 

- Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is 
bij Mij om een ieder te vergelden, 
naardat zijn werk is (Opb. 22:12) 
 
- Want niet de hoorders der wet zijn 
rechtvaardig bij God, maar de daders 
der wet zullen gerechtvaardigd 
worden (Rom. 2:13) 
 
- Doch, als de Zoon des mensen 
komt, zal Hij dan het geloof vinden 
op aarde? (Luk. 18:7-8)  

Tabel 1 Behoudenis: Kritieke momenten per groep. Deze tabel is een slechts een schematische weergave van de werkelijkheid 


