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There are only two approaches 
to salvation: either salvation is 
from God, or salvation is from 
ourselves. 
 

 

The doctrines of salvation as they 
pertain to the soul are not the 
inventions of the Apostles, as some 
teach, or that Israel understood 
salvation in strictly temporal terms (i.e., 
being rescued from one’s national 
enemies). In fact, the Tanach is replete 
with the revelation both of God’s 
intentions to save His people from their 
sins and the method by which He 
intended to accomplish this salvation. 

 
In our times, there is a major crisis afoot as pertains 
to the core doctrines of our faith.  
The Messianic movement is not without its issues in 
this whole question of how God saves sinners. 
Some have espoused what has become known as 
“two covenant” soteriology, namely, that God has 
one covenant through which He has determined to 
save the Jewish people, and another covenant 
through which He plans to save the nations. Put 
simply, the “two covenant” view of salvation 
teaches that God saves Jews one way and Gentiles 
another way. While many within the Messianic 
Movement have rightly dismissed the two covenant 
theology as contrary to the Scriptures, some (with 
various modifications) have accepted it as the best 
answer to the dilemma of how to view pious Jewish 
people who live in accordance with the Torah and 
confess to be pursuing the God of Israel while at the 
same time denying that the Yeshua of the Gospels is 
the true Messiah and the only means of eternal 
salvation. Like the post-moderns of the emerging 
Church movement, some within the Messianic 
movement shy away from a proclamation of the 
Gospel that has Yeshua at its center, fearing that 
such a propositional proclamation would never 
“work” in evangelizing the religious Jew of our 
times. Here, once again, we are confronted with 
this most basic question: is salvation the work of 
God or is it accomplished by man? 
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Er zijn slechts twee 
benaderingen van verlossing: of 
de verlossing komt van God, of 
de verlossing komt van onszelf. 
 
De doctrines van verlossing zoals die 
betrekking hebben op de ziel zijn niet de 
uitvindingen van de Apostelen, zoals 
sommigen leren, of dat Israël verlossing 
opvatte in strikt tijdelijke termen (d.w.z. 
gered worden van iemands nationale 
vijanden). In feite staat de Tanach vol met 
de openbaring van zowel Gods bedoelingen 
om Zijn volk te redden van hun zonden als 
de methode waarmee Hij deze verlossing 
wilde volbrengen. 
 
In onze tijd is er een grote crisis gaande met betrekking 
tot de kernleerstellingen van ons geloof.  
De Messiaanse beweging is niet zonder problemen in 
deze hele kwestie van hoe God zondaars redt. 
Sommigen hebben wat bekend is geworden als de 
"twee-verbonden" heilsleer aangehangen, namelijk dat 
God één verbond heeft waardoor Hij besloten heeft het 
Joodse volk te redden, en een ander verbond waardoor 
Hij van plan is de naties te redden. Eenvoudig gezegd 
leert de "twee verbonden" visie op redding dat God 
Joden op de ene manier redt en niet-Joden op een 
andere manier. Terwijl velen binnen de Messiaanse 
Beweging de twee verbonden theologie terecht hebben 
afgedaan als strijdig met de Schrift, hebben sommigen 
(met diverse aanpassingen) het aanvaard als het beste 
antwoord op het dilemma hoe vrome Joodse mensen te 
beschouwen die in overeenstemming met de Torah 
leven en belijden dat zij de God van Israël najagen, 
terwijl zij tegelijkertijd ontkennen dat de Yeshua van de 
Evangeliën de ware Messias is en het enige middel tot 
eeuwige verlossing. Net als de post-modernen van de 
opkomende kerkbeweging, schrikken sommigen binnen 
de Messiaanse beweging terug voor een verkondiging 
van het Evangelie waarin Yeshua centraal staat, uit angst 
dat een dergelijke stellingname nooit zou "werken" bij 
het evangeliseren van de religieuze Jood van onze tijd. 
Hier worden we opnieuw geconfronteerd met de meest 
fundamentele vraag: is verlossing het werk van God of 
wordt het door de mens tot stand gebracht? 
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