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Deuteronomium 7:6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, 
uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te 
zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. 7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken 
heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de 
volken. 8 Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen 
gezworen had, 
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1. WAT IS BEKERING? 
Wat is een nieuwe geboorte?
Wat betekenen deze woorden?

Bekering betekent terugkeren van een ingeslagen weg. Je omkeren. Terugkomen op een 
eerder gemaakte keuze. Terugkeren van een dwaalweg. Waarom? Omdat je tot de conclu-
sie bent gekomen dat de eerder gemaakte keuze of ingeslagen weg verkeerd was.

Als God in Zijn Woord zegt, dat een mens bekeerd moet worden, dan betekent dit 
dat een mens terug moet komen op een eerder gemaakte keuze. Die keuze was 
fout, was vijandig ten opzichte van God, onze Schepper. Want de mens koos voor 
satan, de grote tegenstander van God. 

Logisch toch, dat God wil dat de mens terugkomt op die eerder gemaakte keuze. 
Want Hij heeft Zijn schepsel lief. Hij wil dat de mens zich bekeert en weer voor 
Hem kiest. God, Die de mens doet leven. Hij wil dat de mens daarna gaat leven 
overeenkomstig Zijn wil. Wat was en is Zijn wil?

Zijn wil was en is: ”God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.” 

En als de mens zich niet wil bekeren? Wat dan? Dan wacht hem hetzelfde lot als 
satan, de eeuwige straf in de hel.

God heeft echter in Zijn grote liefde voor de mens een mogelijkheid geschapen om 
aan die straf te ontkomen. Hij heeft de Weg gebaand. God heeft Zijn eniggeboren 
Zoon de straf doen ondergaan, die wij zouden moeten ondergaan vanwege onze 
zonde. 

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, 
door Jezus Christus, onze Heere.” Romeinen 6: 23.

Dat is gebeurd in Jeruzalem, op de heuvel Golgotha, waar de Heere Jezus vrijwillig 
het loon voor onze zonde betaald heeft. 



6

Nu kan een mens gered worden van de eeuwige straf door het geloof in de Zoon 
van God, de Heere Jezus.

Wat houdt dit geloof in? Dit geloof betekent bekering, je zonden erkennen en be-
lijden en een nieuw leven ontvangen door de Heilige Geest van God. Dit noemen 
we wedergeboorte.

Hoe nu verder? 

God heeft een prachtig herstelplan ontwikkeld. God wil dat alle mensen zalig wor-
den. Gebeurt dat ook? Nee, helaas niet. God wil wel, maar het blijkt dat heel veel 
mensen niet willen. Deze mens is nog steeds niet bereid zich te bekeren tot God en 
zich te onderwerpen aan Zijn wil. Zijn eigen wil is nog steeds vijandig ten opzichte 
van God. 

Heeft de mens dan geen vrije wil? Ja en nee. De mens heeft een vrije wil, maar deze 
wil is aangetast door de zonde en deze wil blijft liever bij de eerst gemaakte keuze, 
die was op zichzelf gericht en tegen God. De wil van de mens moet dus veranderd 
worden, anders komt er geen bekering en nieuw leven.

Toch roept God in Zijn Woord de mens heel vaak op om zich te bekeren. Johannes 
de Doper, als de wegbereider van de Heere Jezus, riep de mensen op tot bekering. 
Ook de Heere Jezus Zelf deed dat, toen Hij op aarde was. Hij maakte steeds weer 
opnieuw duidelijk dat de bekering van de mens met het oog op de eeuwigheid, 
belangrijker is dan de tijdelijke lichamelijke genezing. Dat is toch een heel ernstige 
oproep? Jazeker. Want het is de verantwoordelijkheid van de mens zelf om een 
keuze te maken. 

God blijft de mens daarop aanspreken:

Openbaring 3:20  “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de 
deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met 
Mij.”

De mens is zelf verantwoordelijk voor zijn onwillige houding. Je kunt kerkelijk op-
gevoed zijn en alles over de Heere Jezus weten. Maar het komt er op aan of je Hem 
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persoonlijk kent als je Redder en Zaligmaker. De Heere Jezus, toen Hij op aarde 
was, merkte ook dat de inwoners van Jeruzalem zich niet wilden bekeren. Hoewel 
Hij Zich over hen wilde ontfermen, zoals een hen haar kuikens beschermt. Hij was 
daar zeer bedroefd over.

Nadat de Heere Jezus weer teruggekeerd was naar Zijn Vader in de hemel en de 
Heilige Geest was uitgestort, kwamen er in Jeruzalem, na de preek van Petrus, 
5.000 mannen tot bekering en tot geloof in de Heere Jezus.

Wat leert ons dit? Dat leert ons dat geloof en bekering gewerkt worden door Woord 
en Geest. Toen en ook nu nog! Over het Woord kan iedereen beschikken, maar de 
Heilige Geest. Hoe kan ik Die ontvangen? 

Luister naar de Heere Jezus, wat Hij daarover zegt:

Lukas 11:13  Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel 
te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Maar, een mens moet nog wel aan zijn zaligheid willen werken? Ja, het is geen 
volkomen passief gebeuren. Als dit verlangen in uw hart is, begin dan maar in het 
gebed met te vragen of de Heere u door Zijn Geest gewillig wil maken. De Heilige 
Geest is het Die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij doet ons 
begrijpen wat het offer van de Heere Jezus persoonlijk voor ons betekent.

De apostel Paulus zegt hierover:

Filippenzen 2:12  Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet 
alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw 
eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als 
het werken, naar Zijn welbehagen.

Paulus zegt: “naar Zijn welbehagen”. Dat betekent toch dat een mens uitverkoren 
moet zijn om tot bekering te komen? Ja en nee. Ja, omdat het God vreugde en 
blijdschap geeft als een mens zich wil bekeren. Hij Zelf went daar toe alle middelen 
aan naar Zijn welbehagen. Hij wil dit verlangen zegenen door de werking van zijn 
Heilige Geest. 
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Moet je maar afwachten wie God uitverkiest? Nee, het is geen loterij. God wil dat 
alle mensen zalig worden. God wil niet dat er mensen eeuwig verloren gaan en 
beleeft daar zeker geen vreugde aan, zoals de Westminster Geloofsbelijdenis ons 
wil doen geloven. 

De mens blijft altijd verantwoordelijk voor zijn keuze, voor zijn wel of niet willen. 
Maar door Zijn alwetendheid weet God wel, welke keuze een mens gaat maken, 
nog vóór die mens geschapen is.

Gods Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Bekering houdt dan 
ook in dat je de zonden en zonde, die Gods Geest je laat zien en in herinnering 
brengt, moet belijden. Zodat je gereinigd kunt worden door het bloed van het Lam, 
de Heere Jezus. Je krijgt ook een diep verlangen in je hart om gereinigd te worden 
en vergeving te ontvangen. Dan zal Hij je bevrijden van de slavernij van de zonde. 
We zijn dan in staat zondige gedachten en daden (het vlees) te doden door de 
werking van Gods Geest in ons. Dan hoeven we geen slaaf meer te zijn van drank, 
porno kijken en meer van dergelijke afgoden die we er op na hielden. God en de 
Heere Jezus moeten dan op de eerste plaats komen te staan in ons leven.

Jesaja 1:18  Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw 
zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, 
ze zullen worden als witte wol.

Galaten 2:20  Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in 
mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. 

Het voorgaande ging over de bekering van ieder mens persoonlijk. Hoe zit het nu 
met de bekering van het Joodse volk? Van Israël? Dat gaan we nu onderzoeken.
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2. PROFETIEËN OVER DE 
BEKERING VAN ISRAËL.

Over de bekering van Israël staan heel veel teksten in de Bijbel. In de Torah, in 
de Profeten en in de Psalmen. Het is een belangrijk onderwerp voor de HEERE. 
Waarom is dat? 

Dat is omdat het Joodse volk, het volk van God is. Door God uitverkoren om eeuwig 
Zijn volk te zijn. God beloofde dat aan Abraham, Izak en Jakob. God is trouw en 
betrouwbaar. God sloot een eeuwig verbond met Abraham en met zijn nageslacht. 
Het verbond, gesloten op de Sinaï werd door Israël verbroken, maar God beloofde- 
en sloot een Nieuw Verbond met het Joodse volk. Het Nieuwe Verbond in het bloed 
van hun Messias, de Heere Jezus.

Hoewel een zeer gering aantal Joodse mensen zich inmiddels heeft bekeerd, is 99% 
nog niet tot bekering gekomen.

Vandaar dat de oproepen in het Oude Testament nog steeds actueel zijn. Bovendien 
bevatten deze teksten veel informatie over de toekomst van het Joodse volk in de 
eindtijd. Over hun bekering, over hun leven in het Messiaanse Vrederijk en op de 
Nieuwe Aarde.

De verkiezing van het Joodse volk door God is eeuwig.

Genesis 17:19  God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem 
de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor 
zijn nageslacht na hem.
De liefde van God voor het Joodse volk is ook eeuwig.

Jeremia 31:3  Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde 
heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.

Er zijn christenen die deze woorden van God niet geloven en stellen dat het Joodse 
volk niet meer Gods volk is. Deze christenen geloven ook niet dat er een 1000 jarig 
Vrederijk komt. 
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Zo bestaan er helaas nog allerlei gedachten over het Joodse volk die niet in over-
eenstemming zijn met het Woord van God.

Er zijn christenen die zeggen dat de stichting van de staat Israël niet het werk van 
God was, maar mensenwerk onder Gods toelating. Een stelling die niet gebaseerd 
is op Gods Woord.

Er zijn christenen die de staat Israël en het Joodse volk in Israël willen boycotten 
door middel van de uitvoer van hun producten. Dit vanwege het beleid van de 
Israëlische regering inzake de nederzettingen. Deze mensen kennen Gods Woord 
niet. God heeft het hele land aan de vaderen van Israël gegeven.

Het antisemitisme in de wereld neemt eerder toe dan af. De Verenigde Naties gaan 
daarin vóór en de vijanden van Israël volgen hun daarin graag na. God neemt het 
op voor Zijn volk en zal de volken straffen voor hun gedrag ten opzichte van Israël.

Wie echter het Joodse volk zegent, zal door God gezegend worden. (Genesis 12:1-3) 
Er staat nergens dat Gods beloften veranderd zijn. God is betrouwbaar. De Heere 
heeft bij Zichzelf gezworen en daarom is Zijn verbond met Israël onverbreekbaar. 
De zegen van Abraham rustte op zijn nakomelingen voor eeuwig. Gods beloften 
aan de aartsvader Abraham zijn niet verouderd. Ze zijn nog steeds actueel.

Er zijn christenen die zeggen dat de Bijbel een Joods boek is. Dit is zeker niet de 
hele waarheid. De Bijbel is het Woord van God. De schrijvers waren grotendeels 
Joodse mensen, maar niet allemaal.

Sommige christenen zeggen dat om de Bijbel goed te verstaan we moeten luiste-
ren naar wat de Joodse Rabbi’s ons hierover te zeggen hebben. Maar de Heere Jezus 
zegt over deze Rabbi’s, die niet in Hem geloven dat ze een andere vader hebben. 
Dus laten we ons leiden door de Heilige Geest, Die in alle waarheid leidt. 

De profeten hebben de bekering van Israël aangekondigd. De apostelen 
maakten het begin mee in Jeruzalem, na de uitstorting van de Heilige Geest. 

Handelingen 3:24  En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna 
gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. 25 U bent kinderen van de profeten 
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en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in 
uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 26 God, Die Zijn 
Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen 
dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

Bijna 2000 jaar geleden kwamen de eerste Joden tot geloof in de Messias Jezus. Die 
eerstelingen waren voldoende om het Evangelie te verkondigen in de gehele we-
reld. Die eerstelingen waren wel minimaal 5.000 Joodse mannen die uit vele delen 
van de toen bekende wereld kwamen. Maar de bekering van het Joodse volk zelf 
kwam niet massaal tot stand. De meeste Joden bleven vijandig en zijn dat tot op 
heden nog ten aanzien van de Heere Jezus. Maar God heeft beloofd dat ze allemaal 
tot bekering zullen komen. Zij, die leven bij de komst van de Messias.

Wanneer gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren als het getal van de bekeerden 
uit de volken vol is (het getal van de heidenen) en de Heere Jezus terugkomt om 
Israël te bevrijden van zijn vijanden. Hoe dit allemaal zal plaats vinden? Daarover 
lezen we de volgende teksten uit de Torah, de Profeten, de Psalmen en de andere 
Geschriften. Ook enige teksten uit het Nieuwe Testament gaan daar over. 

Zolang de Heere Jezus nog niet is teruggekeerd, blijven wél Zijn Woorden van 
kracht: 

Johannes 3:3  Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 
iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

En blijft ook Zijn ernstige waarschuwing gelden die we lezen in Lukas 16. In deze 
geschiedenis gaat het over Abraham en Lazarus in de hemel en de rijke man in het 
dodenrijk. Tussen deze twee bestaat een onoverbrugbare kloof. Dit is geen gelijke-
nis. De rijke man wil dat Lazarus naar zijn vijf broers gaat om hen te waarschuwen, 
zodat ze zich bekeren. Opdat zij ook niet op die plaats komen, waar hij nu is en waar 
het verschrikkelijk is.

Maar Abraham zegt:

Lukas 16:29  Abraham zei tegen hem:  Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar 
hen luisteren. 30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar 
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hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. 31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet 
naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand 
uit de doden zou opstaan.
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2a. In de Torah – vijf boeken van Mozes- 
wordt al gewezen op de bekering van Israël.

Leviticus
De HEERE zal het verbond niet verbreken.

Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden.

Wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal Ik hen niet verwerpen.

Ik zal niet van hen walgen door hen te vernietigen door Mijn verbond met hen 
te verbreken.

Ik ben de HEERE, hun God.

Via Mozes laat de HEERE weten dat, als de Israëlieten hun zonden belijden, Hij aan 
hen zal denken en hen niet zal vernietigen. Niet van hen walgen. De HEERE zal 
denken aan het verbond met Abraham, Izak en Jakob. De HEERE zal het verbond 
niet verbreken.

Leviticus 26:40  Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtig-
heid van hun vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij gepleegd hebben, en ook dat zij 
tegen Mij zijn ingegaan 41– zodat Ik ook Zelf tegen hen inging en hen in het land van hun 
vijanden bracht – of wanneer dan hun onbesneden hart vernederd wordt en zij behagen 
scheppen in de straf voor hun ongerechtigheid, 

Leviticus 26:42  dan zal Ik denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn 
verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken 
aan het land. 43 Terwijl het land door hen verlaten is en behagen schept in zijn sabbatsja-
ren – het ligt er immers omwille van hen verlaten bij – hebben zijzelf behagen in de straf 
voor hun ongerechtigheid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun ziel 
van Mijn verordeningen walgde. 

Leviticus 26:44  Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan 
zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond 
met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE, hun God. 45 Ik zal ter wille van hen denken 
aan het verbond met de voorouders, die Ik voor de ogen van de heidenvolken uit het land 
Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik ben de HEERE.
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Deuteronomium
Als de Israëlieten God met heel hun hart gaan zoeken, zullen zij Hem vinden. 
Dat belooft de HEERE.
Opmerkelijk is dat er in Deuteronomium 4:29 staat dat zij van daar de HEERE, hun 
God zullen gaan zoeken en vinden. Dat is een belofte! Dus in de landen waarheen 
het Joodse volk verstrooid is. Zij hoeven voor hun bekering niet naar Israël te gaan. 
Wél om andere redenen. 

Als de Joodse mensen om ons heen gaan zoeken naar de HEERE, moeten wij hen 
dan in dat zoeken niet van dienst zijn ? Of blijven wij aan hun geestelijke nood voor-
bijgaan? Blijven wij hen discrimineren door wel aan een ongelovige buurman een 
Bijbel aan te bieden, maar niet aan onze Joodse buurman? Er zijn Joodse mensen die 
het OT (Tenach) niet bezitten, laat staan het Nieuwe Testament. Wél moeten we er 
rekening mee houden dat er een bedekking ligt over het Joodse volk, bij het lezen van 
het OT. De HEERE zal de Israëlieten verspreiden onder de volken. Dan zullen ze met 
weinig mensen overblijven. Zij zullen in die landen de afgoden gaan dienen. Afgoden 
van hout en steen, maar we kunnen hier ook denken aan geestelijke afgoden, zoals 
het dienen en vereren van mensen en van je eigen ego of van materiële zaken.

Deuteronomium 4:27  De HEERE zal u dan overal verspreiden onder de volken. 
U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de HEERE u 
voeren zal. 28 Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en 
steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. 29 Dan zult u daar de 
HEERE, uw God, zoeken en zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw 
ziel zoekt. 

Zij zullen een benauwde tijd doormaken, maar in later tijd terugkeren naar de 
HEERE hun God en Zijn stem gehoorzamen.

De HEERE zal hen niet te gronde richten en denken aan Zijn verbond met 
Abraham.

Deuteronomium 4:30  Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u ge-
troffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem 
gehoorzamen. 31 Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, 
en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met 
hen gesloten heeft, niet vergeten.
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Deuteronomium 30:1  Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de 
vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen 
onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft...

Wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel 
uw ziel. Dan zal de HEERE u overvloed van werk geven en vrucht van kinderen, 
van vee en van het land.

Deuteronomium 30:9  De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk 
van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van 
uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij 
Zich over uw vaderen verblijd heeft, 10 wanneer u de stem van de HEERE, uw God, ge-
hoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven 
zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart 
en met heel uw ziel. 

Reeds in Deuteronomium 30 belooft de HEERE aan Mozes dat er een tijd zal ko-
men dat het volk zal terugkeren naar het beloofde land uit al de landen waarheen 
ze verdreven zijn. Dan zullen zij zich bekeren tot de HEERE hun God. De HEERE 
heeft een plan met Zijn volk. 

Hij heeft dit volk lief met een eeuwige liefde, hoewel Hij het volk moet straffen en 
kastijden. Maar Hij kastijdt iedere zoon die Hij lief heeft.

Het is het plan van God om Zich ook een volk uit de volken te scheppen, dat Hem 
lief heeft. Daarom moet Israël wachten op haar bekering totdat de volheid van de 
volken is bereikt.

Genesis 12:1  De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring 
en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk 
maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen 
wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden.
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Een profeet uit uw midden, naar Hem zult u 
luisteren.

Deuteronomium 18:15  Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, 
zal de HERE, uw God, u verwekken; naar Hem zult u luisteren.

De Joden zagen uit naar een tweede Mozes, zoals in Deuteronomium 18 staat. Toen 
Jezus kwam, was de vraag voor hen: is Hij het of is Hij het niet? Jezus laat hun de 
vervulling zien van de tekenen die ook Mozes gedaan heeft.
Mozes:
 y 1e wonder in Egypte, water in bloed. 
 y Water uit de Rots.
 y Brood uit de hemel, Manna.          
 y Wolk en vuurkolom in de woestijn. 
 y 40 jaren in de woestijn.
 y Manna lag buiten de legerplaats.      
 y Mozes kiest 12 verspieders.

Jezus:
 y 1e wonder, water in wijn.
 y Jezus, het levende Water.
 y Jezus is het Brood uit de hemel.
 y Jezus is het Licht van de wereld.
 y 40 dagen verzocht door satan.
 y Jezus moest buiten Jeruzalem lijden.
 y Jezus kiest 12 apostelen  

Daarbij laat Jezus zien dat Hij Goddelijke kracht en gezag heeft. Hij doet vele teke-
nen en wonderen, die ook door profeten gedaan zijn en meer dan die.

Uit de hieronder vermelde teksten blijkt dat over bekering veel valt te zeggen. Het 
gaat over de bekering van een mens maar ook over dat van een volk. Het gaat over 
zich bekeren tot God, maar ook over bekeerd worden door God. 

De mens moet zich bekeren tot God, terugkeren tot God, waarvan hij zich afge-
keerd heeft. Alle mensen hebben gezondigd, (Psalm 14:3; Romeinen 3:12). Dat be-
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gon in het Paradijs door onze eerste voorouders en die afkerigheid is doorgegaan 
in al hun nakomelingen, Israël niet uitgezonderd. Dit noemen we de erfzonde.

God vraagt van alle mensen dat zij zich tot Hem bekeren. Wie zich niet bekeert, zal 
door de Zoon van God veroordeeld worden tot de eeuwige straf in de hel. Want 
wie de Zoon heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven 
niet. Dit laatste wordt vaak niet meer geloofd, zelfs niet meer in de kerk. Maar het 
staat wél in de Bijbel. De HEERE God heeft ook een middel gegeven om aan de 
straf te ontkomen. Ook dat staat in het Woord van God. Dat middel is het geloof 
in de Zoon van Zijn eeuwige Liefde. De Heere Jezus en de Messias van Israël. Die 
voorwaarde geldt voor iedereen, Jood en niet-Jood, (Handelingen 4:12). Er is onder 
de hemel maar één Naam gegeven, de Naam van de Heere Jezus, door Wie wij 
behouden moeten en kunnen worden.

God heeft een speciale relatie met Zijn volk Israël. Israël is door Hem uitverkoren 
om uit dit volk Zijn Zoon, de Messias te laten geboren worden. Het Heil is uit de 
Joden. God heeft dat volk dan ook eeuwig lief.

En hoewel Israël grotendeels God heeft verworpen en niet in de Messias Jezus ge-
looft, tóch zijn er nog vele beloften voor Israël. Zij zullen op Gods tijd zich bekeren. 
Zij zullen door de Geest van God wedergeboren worden en zich bekeren.

De Israëlieten zullen zich bekeren, met heel hun hart en ziel. God zal hen terug-
brengen uit hun verstrooiing en Zich over hen ontfermen. Hen terugbrengen naar 
het land van hun vaderen. Hen het land weer in bezit laten nemen en hun talrijker 
maken dan vroeger.

Deuteronomium 30:1  Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de 
vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen 
onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. 2 En u zult zich beke-
ren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw 
hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. 

Deuteronomium 30:3  Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw ge-
vangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken 
waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan 
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het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u van-
daar weghalen. 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen 
in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker 
maken dan uw vaderen.            

Deuteronomium 30:7  De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijan-
den leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. 8 En ú zult zich bekeren, de 
stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.9 
De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht 
van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de 
HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd 
heeft, 10 wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden 
en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u 
zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.

Hij zal het hart besnijden van volwassenen en 
kinderen.

Alle Joodse mannen zijn besneden aan de voorhuid van hun geslachtsdeel. Als te-
ken van het verbond dat de HEERE sloot met Abraham. Dat is een eeuwig verbond. 
Alle Joodse mannelijke baby’s worden ook nu nog besneden. Dat is een Goddelijke 
opdracht. 

Dat is niet gruwelijk of gewelddadig, zoals heden ten dage de vijanden van het 
Joodse volk beweren. Het is een uiterlijk teken dat aangeeft dat men bij het volk 
van Israël behoort. Maar het is geen garantie voor de zaligheid. Daarvoor zegt de 
HEERE moet het hart besneden worden.

Dat is een andere uitdrukking voor een nieuw hart krijgen of opnieuw geboren 
worden. De HEERE heeft beloofd dat Hij dat op een bepaalde dag zal doen. Niet 
alleen de volwassenen, maar ook de kinderen, het nageslacht. Dan zullen ze de 
HEERE God gaan liefhebben met hun hele hart.

Deuteronomium 10:16  Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer 
halsstarrig.
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Deuteronomium 30:6  De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nage-
slacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw 
ziel, zodat u leven zult.

Jeremia 4:4  Besnijd u voor de HEERE en doe de voorhuid van uw hart weg, mannen 
van Juda en inwoners van Jeruzalem; anders zal Mijn grimmigheid uitslaan als een vuur 
en branden zonder dat iemand kan blussen, vanwege uw slechte daden.

Johannes 3:5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren 
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het 
vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat 
Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

De teksten Deuteronomium 33:28,29 zien op Israël in het Vrederijk van de 
Messias Jezus. De Israëlieten zijn dan verlost en opnieuw geboren. Ze zijn 
welzalig, eeuwig gelukkig.

God is een Schild en een Hulp voor u.

Uw vijanden zullen zich geveinsd aan u onderwerpen.

Deuteronomium 33:28  Israël zal veilig wonen en alleen; het oog van Jakob zal ge-
richt zijn op een land van koren en nieuwe wijn; ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppe-
len. 29 Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost 
is. Hij is een schild en een hulp voor u, Hij is uw majesteitelijke zwaard; daarom zullen 
uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden!
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2b. De bekering van Israël, aangekondigd in 
de Psalmen.

Psalm 14:7  Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam! Wanneer de HEERE de gevan-
genen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.

Hij onderwerpt volken aan ons.

Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit.
De woorden in Psalm 47:4 hebben betrekking op de situatie van de Israëlieten in 
het Messiaanse Vrederijk.
 
Psalm 47:4  Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten. 5 Hij 
kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad.

Psalm 53:7  Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam! Wanneer God de gevan-
genen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.

God zal Sion verlossen, de steden van Juda herbouwen.

Het nageslacht van Zijn dienaren zal het in erfelijk bezit krijgen.

Wie Zijn Naam liefhebben, zullen daarin wonen.

Psalm 69:36  Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen; daar zul-
len zij wonen en het bezitten. 37 Het nageslacht van Zijn dienaren zal het in erfelijk bezit 
krijgen; wie Zijn Naam liefhebben, zullen daarin wonen.

Gods verbond van vrede zal niet wankelen.

Als er over het verbond van vrede gesproken wordt, dan gaat het over het Nieuwe 
Verbond. Ieder die deel krijgt aan dat Nieuwe Verbond ontvangt ook deze vrede. 
Vrede met God door onze Heere Jezus Christus.

Maar de totale vrede, ook op deze aarde, zal pas ervaren worden als de Messias 
Jezus als Koning gaat regeren op deze aarde. Dan zal er vrede zijn onder de mensen 
en vrede onder de volken. Dit verbond van vrede zal niet wankelen zegt God. Want 
het Messiaanse Vrederijk zal overgaan in het eeuwige Vrederijk.
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Psalm 85:9  Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en 
tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. 10 
Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. 11 Goedertieren-
heid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

Het opmerkelijke van de volgende verzen in Psalm 85 is, dat in vers 3 al de ver-
horing van de gebeden staat van de verzen vijf t/m zeven. Hieruit blijkt dat God 
antwoordt, vóór dat zij roepen.

Psalm 85:3  De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen, U hebt al hun zon-
den bedekt. 4 U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen, U hebt Zich van Uw brandende 
toorn afgewend. 5 Breng ons terug, o God van ons heil, doe Uw toorn over ons teniet. 6 
Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn, Uw toorn laten duren van generatie op generatie? 
7 Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt. Zijn nageslacht 
zal voor eeuwig blijven. 

De verzen 36 t/m 40 gaan over Israël en de Messias van Israël. Zijn nageslacht 
zal eeuwig blijven. Met dit nageslacht wordt bedoeld het bekeerde Israël, het 
nageslacht van David. 

Dat het ook over de Messias gaat blijkt ook uit de verzen 39 en 40. Hij is door Zijn 
Vader verstoten, niet Israël.                                   

Psalm 89:36  Eens heb Ik gezworen bij Mijn heiligheid: Nooit zal Ik tegen David liegen! 
37 Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon. 38 
Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan; de getuige hoog aan de hemel is trouw. 
39Maar Ú hebt hem verstoten en verworpen, U bent verbolgen geworden op Uw gezalfde. 
40 U hebt het verbond met Uw dienaar tenietgedaan, U hebt zijn diadeem ontheiligd en 
op de aarde geworpen.
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Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion. 
De tijd van genadig te zijn is gekomen. 

Wanneer is dat? Dat is als de Heere Jezus terug komt op de Olijfberg om Zijn 
Vrederijk te stichten. Dan zal Israël bekeerd worden en de volken zullen de 
Naam van de Heere vrezen en Hem gaan dienen. 

Wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd en in Zijn heerlijkheid verschenen is.

Zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te Sion en Zijn lof in 
Jeruzalem.

Wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken, om de 
HEERE te dienen. 

Psalm 102:14  Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar 
genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen…….16 De heidenvolken zullen de 
Naam van de HEERE vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid, 17 wanneer de 
HEERE Sion heeft opgebouwd, in Zijn heerlijkheid verschenen is,18 Zich gewend heeft tot 
het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht……22 zodat men van de 
Naam van de HEERE zal vertellen te Sion en Zijn lof in Jeruzalem, 23 wanneer de volken 
tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken, om de HEERE te dienen.

Zie naar mij om met Uw heil.                  
Wij hebben goddeloos gehandeld.

Psalm 106:4  Denk aan mij, HEERE, naar het welbehagen in Uw volk; zie naar mij om 
met Uw heil, 5 zodat ik het goede van Uw uitverkorenen mag zien, mij mag verblijden met 
de blijdschap van Uw volk, mij mag beroemen met Uw eigendom. 6 Wij hebben gezon-
digd, evenals onze vaderen, wij hebben ons misdragen, wij hebben goddeloos gehandeld.

Wie zijn door de Heere verlost?

Ze zijn verlost uit de landen waarheen ze verstrooid waren.

Psalm 107:2  Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de 
hand van de tegenstanders, 3 en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten 
en van het westen, van het noorden en van de zee.
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De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad.
Dit is een heerlijke belofte voor alle kinderen van God. Voor Jood en niet-Jood. 
Met kwaad wordt hier bedoeld, kwaad dat hun eeuwige zaligheid zou kunnen 
schaden. 

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. 

Psalm 121:7  De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8 De 
HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. 

God zal Israël verlossen van al zijn zonden. Geen abortussen meer, geen prostitutie 
en andere seksuele zonden. Geen discriminatie meer van Messias belijdende Joden. 
Geen verwaarlozing van de armen en lijden van Holocaust slachtoffers. Geen Joden 
meer in het land die niet opnieuw zijn geboren. Zij kennen dan allemaal de HEERE 
en de Heilige van Israël, de Heere Jezus. 

Psalm 130:7  Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid 
en bij Hem is veel verlossing. 8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. 
De HEERE zal Jeruzalem weer opbouwen. 

De HEERE zal de verstrooiden terug brengen.

De HEERE zal de gebrokenen van hart genezen en vullen met zijn Geest.

Psalm 147:2  De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen. 3 
Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.
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2c. De bekering van Israël, aangekondigd in 
de Profeten

De bekering van de Israëlieten, aangekondigd 
door de profeet Samuël. 

2 Kronieken 15:3  Vele dagen lang was Israël zonder de ware God, zonder een priester die 
onderwees, en zonder de wet. 4 Maar wanneer zij zich in hun benauwdheid tot de HEERE, 
de God van Israël, bekeerden en Hem zochten, werd Hij door hen gevonden.

De HEERE laat Zich altijd vinden door degenen die Hem ernstig zoeken. Degenen 
die zich bekeren van hun zonden, zullen Hem zeker vinden als een genadig God, 
Die de zonde en de schuld van de zondaar vergeeft.

De bekering van de Israëlieten, 
aangekondigd door de profeet Jesaja. 
Alle zonen van Israël zullen door de HEERE geleerd zijn.

De volken zullen opgaan naar Jeruzalem en onderwezen worden door de Heere 
Jezus, hun Koning.

Zij, dat zijn de zonen, de mannen van Israël zullen door God geleerd zijn. Als ze 
door God geleerd zijn, komen ze allemaal tot de Messias. Dat zal voor hen zelf het 
grootste geluk meebrengen, dat er op deze aarde bestaat. De profeet noemt dat 
heil, gelukzaligheid. Maar ze mogen het niet voor zichzelf houden. 

Want het Woord van de HEERE moet verkondigd worden aan alle volken die jaar-
lijks optrekken naar Jeruzalem. Uit Sion (Jeruzalem) zal de wet uitgaan en het 
Woord van de HEERE. Ze zullen wachters op de muren van Jeruzalem zijn en de 
volken oproepen tot bekering en onderwerping aan de Messias van Israël.

Jesaja 2:3  Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van 
de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande 
Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en 
het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Johannes 6:45  Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwe-
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zen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.

Goede rechters en raadsheren zullen er zijn.
In het Koninkrijk van de Koning van Israël.

In het begin had het volk Israël goede leiders. Denk hierbij aan Mozes en Jozua. Maar 
daarna ging het bergafwaarts. Na Jozua kwam de tijd van de Richters, maar hiervan 
zegt de HEERE dat in die tijd het volk deed wat goed was in hun eigen ogen. Met 
andere woorden, zij dienden niet de HEERE, hun God, maar volgden hun eigen be-
geerten en verlangens na. Na de Richters kwam de tijd van de koningen. 

Jesaja 1:26  Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. 
Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad.

De Heere Jezus zal een Heilig Sieraad zijn in Zijn Koninkrijk. Voor het 
overblijvende deel van Israël. 

Er waren goede koningen, zoals David, de man naar Gods hart. Salomo zijn zoon, 
een type van Christus, gezien zijn wijsheid en het feit dat er gedurende zijn rege-
ring geen oorlogen waren. Maar toch ook weer niet in alles gehoorzaam aan Gods 
geboden en wetten. Toen hij oud was, liet hij zich door zijn vele heidense vrouwen 
verleiden tot de afgoden dienst. Na hem kwamen er meer slechte- dan goede ko-
ningen. Het is dan ook bijzonder dat God in de tijd van de goddeloze koningen 
komt met de belofte, dat er een tijd zal komen waarin er weer goede rechters en 
raadsheren zullen zijn. Dat duidt op de tijd van het Vrederijk, waarin de Messias 
Koning zal zijn over Zijn volk Israël en waarin de heiligen met Hem zullen regeren.

De zonde en de vuilheid van de dochters van Jeruzalem zal worden gereinigd door 
de HEERE. Veel vrouwen in Jeruzalem zijn volgens de berichten nu ook verontrei-
nigd door prostitutie en het plegen van abortus. Wie na deze reiniging overblijft 
zal heilig genoemd worden. Dat zijn dan mannen zowel als vrouwen. Ieder die 
geschreven staat in het Boek van het Leven.
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De vruchten van het land zullen zijn voor het overblijfsel van Israël.

Omdat de Heere aanwezig is op de berg Sion, zal er altijd een wolk zijn overdag 
en een vuurkolom in de nacht.

In het Messiaanse Vrederijk.
 
Jesaja 4:2  Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad en de vrucht 
van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. 3 Dan zal het ge-
beuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd 
zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. 4 Wanneer de Heere de 
vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Je-
ruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door 
de Geest van uitbranding, 5 dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de 
samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en ‘s nachts een schijnsel van 
vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.

Jesaja 10:20  Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het 
huis van Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, 
maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. 21 Dat overblijfsel 
zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, naar de sterke God. 22 Want, Israël,  al is uw 
volk als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel daarvan terugkeren; tot ver-
delging is vast besloten; het stroomt over van gerechtigheid.

Profetie over de geboorte van de Messias. 
Wat is Zijn Naam?

Zijn Naam is Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Die namen zeggen ons alles over Wie de Messias, de Heere Jezus is.

De Koning, Die de HEERE belooft te zullen zenden, zal niet alleen Koning zijn van een 
aards Koninkrijk, maar ook van een hemels Koninkrijk. Hij zal een eeuwige Koning zijn. 
Maar ook de Verlosser van Israël en niet alleen van Israël maar van de gehele wereld. De 
veelzijdigheid van Zijn Namen geeft duidelijk aan wie Hij is. Hij is de Zoon van God. 

Jesaja 9:5  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 
rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.
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Op die dag zal het gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met 
Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven.

Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind.

Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal 
verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

Jesaja 11:11  En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, 
met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in 
Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de 
zee. 12 Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen 
van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de 
vier hoeken van de aarde.13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in 
het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, 
en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. 14 Zij zullen op de schouder van de 
Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplun-
deren. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen 
hun gehoorzaam zijn. 15 Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban 
slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij 
zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen 
kan gaan. 16 Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, die overge-
bleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het 
land Egypte.

Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.

De profetieën van Jesaja 12:1-6 gaan over die dag. Welke dag bedoelt de profeet? 

Dat is de dag waarop Israël bekeerd zal zijn. Dat is de dag dat de Heere Jezus 
terugkomt op de Olijfberg nabij Jeruzalem. 

Dat is de dag dat alle volken zich zullen buigen voor Koning Jezus, de Heilige 
van Israël. Dat is een dag van vreugde voor Israël en alle kinderen van God.

Met vreugde zal men water scheppen uit de bronnen van het heil. 

De bronnen van het heil zijn Gods Woord en de Heilige Geest. 

Daarin en daarmee bezig te zijn geeft veel vreugde. Daarmee naar de volken te 
gaan geeft veel vreugde. 

Woord en Geest zijn de basis van de verkondiging van Gods blijde Boodschap. 
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God is toornig geweest op Israël. Dat is nu voorbij. 

God gaat Israël troosten. “Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest 
bent.”

Israël zal dan zeggen: “God is mijn heil, mijn kracht, mijn Psalm. God is de basis 
en het onderwerp van mijn lofliederen.” 

 
Jesaja 12:1  Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest 
bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. 2 Zie, God is mijn heil, ik zal vertrou-
wen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE, en Hij is mij 
tot heil geworden. 3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. 4 Op 
die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend 
onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. 5 Zing psalmen 
voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over 
heel de aarde! 6 Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de 
Heilige van Israël.

De HEERE zal Zich over Israël ontfermen. 
Zij krijgen hun eigen grond terug. 

De vreemdeling mag blijven en zich bij Israël aansluiten. 

Israël zal over hen heersen. Wanneer gaat dat gebeuren? 

Als Israël rust heeft gekregen in het Messiaanse Vrederijk.

Zo zullen zij gevangenhouden wie hen gevangenhielden en heersen over hun 
onderdrukkers.

Jesaja 14:1  Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkie-
zen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten 
en zich bij het huis van Jakob voegen. 2 De volken zullen hen nemen en naar hun woon-
plaats brengen. Het huis van Israël zal hen in erfelijk bezit nemen als slaven en slavinnen 
in het land van de HEERE. Zo zullen zij gevangenhouden wie hen gevangenhielden en 
heersen over hun onderdrukkers. 3 En het zal geschieden op de dag waarop de HEERE u 
rust zal geven van uw smart, uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen 
verrichten,
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Op die dag. Dat is de dag waarop de Messias Koning is van Israël in het 
Vrederijk. 

Het Vrederijk waarin plaats is voor het rechtvaardige volk. 

Voor het volk dat opnieuw geboren is. 

De HEERE is een eeuwige Rots. Daarop kunt u vertrouwen.

Jesaja 26:1  Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een 
sterke stad, God stelt heil tot muren en vestingwallen. 2 Doe de poorten open, zodat het 
rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de trouw bewaart. 3 Het is Uw vaste voornemen: 
U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. 4 Vertrouw op de HEE-
RE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots. 

Israël zal bloeien en groeien en de wereld met vruchten vullen.

Het volk Israël zal tot zegen zijn voor alle andere volken op deze aarde.

De ongerechtigheid van Jakob zal verzoend worden.

Geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan. Die waren voor de afgoden.

God zegt via Zijn profeet Jeremia dat Hij Zijn volk zal vermeerderen en zal verheer-
lijken, (Jeremia 30:19). God zal Israël zijn als de dauw en Israël zal bloeien als een 
lelie, (Hosea 14:5,6). Veel heidenen zullen in die dagen toegevoegd worden aan de 
Messias Jezus. Wat een gezegende vrucht van de bekering van het volk van Israël. 
(Zacharia 2:11).

Jesaja 27:6  In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien 
en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen.

Jesaja 27:8  Door hem op te jagen, te verdrijven, hebt U met hem een rechtszaak gevoerd. 
Hij heeft hem verdreven door Zijn harde wind, op de dag van de storm uit het oosten. 
9 Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden. Dit is de volle 
vrucht: dat Hij zijn zonde zal wegdoen, wanneer Hij alle altaarstenen zal maken als 
stukgeslagen kalksteen, geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan.
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Op die dag zal het gebeuren dat op een grote 
bazuin geblazen zal worden.
Zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.

Op die dag. Dat is de dag wanneer de Heere Jezus weer Zijn voeten zal zetten 
op de Olijfberg.

Jesaja 27:12  Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitkloppen van-
af de rivier tot aan de Beek van Egypte; en ú, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor 
één. 13 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan 
zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het 
land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.
Libanon zal veranderd worden in een vruchtbaar veld.

Jesaja 29:17  Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een 
vruchtbaar veld, en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden?

Blinden zullen weer zien, 

Zachtmoedigen zullen blijdschap hebben, 

Armen zullen zich verheugen in de Heilige Israëls, in de Heere Jezus.

De tijd van het Vrederijk zal een vreugdevolle tijd worden voor het volk van Israël. 
De zonden zijn hen dan vergeven, hun Messias is hun Koning, Priester en Profeet. 
Hen zal niets ontbreken. Geen blinden meer, geen doven, geen lammen en geen 
armoede. Ook zij die verootmoedigd waren vanwege hun zonden, zullen zich nu 
verheugen in de HEERE, hun God en in de Messias.

Jesaja 29:18  Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost 
van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien. 19 De zachtmoedigen 
zullen blijdschap op blijdschap hebben in de HEERE, en de armen onder de mensen zullen 
zich in de Heilige van Israël verheugen.
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Geen geweld, geen spotters zullen er meer zijn.

Ook geen anti-Israël resoluties meer in de Verenigde Naties.

Geen zelfmoordaanslagen meer door terroristen.

In die dagen zal er vrede zijn. Geen oorlog met vijanden van buiten Israël. Want alle 
volken hebben moeten buigen voor de Messias van Israël. Alle knie zal zich buigen! 
Maar ook in het land zelf zal geen geweld meer zijn. Geen zelfmoordaanslagen 
meer door terroristen zoals nu nog wel het geval is. 

Israël zal niet meer het onderwerp van spot zijn, van antisemitische acties en car-
toons. Israël zal niet meer de schuld krijgen van alles wat er op de wereld verkeerd 
gaat. Geen anti-Israël resoluties meer in de Verenigde Naties. Ook deze organisatie 
zal dan moeten buigen onder de heerschappij van Koning Jezus, indien ze nog 
bestaat.

Jesaja 29:20  Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de spotter. En 
allen die uit zijn op onrecht, zullen uitgeroeid worden: 21 zij die een mens schuldig verkla-
ren om een woord, zij die valstrikken leggen voor wie opkomt voor het recht in de poort, 
zij die de rechtvaardige wegdrukken, de woestenij in.
 
Ook het nageslacht zal worden gerechtvaardigd.

Het nageslacht van de Israëlieten zal gaan geloven in de God van Abraham. In 
Hem Die Abraham verlost en gezegend heeft.

Zij zullen ook de Heilige van Israël, de Heere Jezus, als heilig, als God erkennen. 

Zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israël. Zij zullen het onderwijs van God 
aanvaarden.

Alle nageslacht van Abraham is in het verbond met Abraham. Maar dat betekent 
niet dat allen behouden, zalig worden. Dat hangt zowel in het Oude- als in het 
Nieuwe Verbond af van het geloof. Door ongeloof hebben velen niet kunnen in-
gaan in het beloofde land. In het verbond zijn en besneden zijn, is geen garantie 
voor een plaats in de hemel.

Zolang de Messias nog niet is teruggekeerd om geheel Israël zalig te maken, is de 
enige Weg tot behoud de weg van het geloof in de Messias Jezus, de Zoon van God. 
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De HEERE belooft echter dat er een tijd zal komen, en alleen God weet hoe spoe-
dig, dat HIJ een groot en machtig werk in hun midden zal doen. Als het Joodse 
volk dat ziet, dan zullen zij God weer kennen als hun God. De God Die het Joodse 
volk de eeuwen door gedragen heeft. Het was zwaar, want de HEERE spreekt over 
torsen. 

Daarmee duidt Hij Zijn liefde aan. Hij zal Israël redden, steeds weer, tot aan het 
laatste der dagen, tot aan de grijsheid. Dan zal het nageslacht, het overblijfsel, ge-
rechtvaardigd worden. Dat wil zeggen, rechtvaardig verklaard worden. 

Dat nageslacht zal gerechtvaardigd worden door het offer van de Messias Jezus. Dat zal 
niet in stilte gebeuren. De profeet Jesaja spreekt hier niet over het zogenaamde gees-
telijk Israël, de kerk. Jesaja kent geen vervangingstheologie. De volken op deze aarde 
zullen het zien en horen en erkennen dat de HEERE het volk van Israël gezegend heeft.

Jesaja 29:22  Daarom, zo zegt de HEERE tegen het huis van Jakob, Hij Die Abraham 
heeft verlost: Nu zal Jakob niet beschaamd hoeven te worden, en nu zal zijn gezicht niet 
wit wegtrekken, 23 want als hij zijn kinderen ziet, het werk van Mijn handen in zijn mid-
den, dan zullen zij Mijn Naam als heilig erkennen, zij zullen de Heilige van Jakob als heilig 
erkennen, zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israël. 24 Wie dwalen in hun geest, 
zullen tot inzicht komen, wie morren, zullen onderwijzing aanvaarden.

De HEERE verlangt ernaar Israël genadig te zijn.
Welzalig zijn allen die Hem verwachten. 

God kan het niet aanzien dat Zijn volk blijft wenen.

Wat is het toch bijzonder om te lezen dat de HEERE ernaar verlangt om Zijn volk, 
het Joodse volk genadig te zijn. Hij kastijdt het volk met mate en belooft dat Hij zal 
opstaan om Zich te ontfermen. De HEERE God kan het niet aanzien dat Zijn volk 
blijft wenen. Als het volk tot Hem gaat roepen, zal Hij onmiddellijk antwoorden.

Jesaja 30:18  En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom 
zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van 
recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. 19 Want op Sion zal het volk wonen, in 
Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: 
zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.
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Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in 
uw binnenste.
Zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die 
houden.

Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.

Het grootste deel van het volk van Israël gelooft op dit moment niet in God en al 
helemaal niet in Zijn Zoon, de Messias Jezus. 

Er zijn mensen die beweren dat alle orthodoxe Joden en rabbi’s op dit moment tot 
de Messias Jezus bidden. Dit zou dan zijn omdat ze bidden tot Adonai (de Heere). 
Adonai is ook de OT-naam voor de Messias. Deze mening lijkt mij niet juist. Zo ze 
al tot Adonai bidden, dan zeker niet met de intentie om de Messias Jezus met die 
Naam aan te roepen. 

De HEERE belooft echter dat het in de toekomst zal veranderen. Zij zullen allemaal 
in God gaan geloven, zij zullen Zijn wil gaan doen. Zij zullen dan de Messias Jezus 
gaan aanbidden, hun Adonai. 

Hoe is dat mogelijk? God zal hen op één dag een nieuw hart geven en een nieuwe 
Geest. Zij hebben nu nog een hart van steen, ongevoelig voor God en geestelijke 
zaken. Maar dan zullen zij een hart van vlees krijgen, een gevoelig hart. 

Hun geest wordt niet een beetje vernieuwd. Nee, zij ontvangen een nieuwe Geest. 
De Geest van God. Het is dezelfde Geest die iedere gelovige nu ook ontvangt na 
wedergeboorte en bekering. Zij zullen gereinigd worden van hun zonden.

Ezechiël 11:19  Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik 
zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, 20 zodat zij 
in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen 
zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn. 

Zacharia 12:10  Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal 
Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die 
zij doorstoken hebben. 
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Er zullen geen afgoden meer in Israël zijn.

Uw leraren zullen zich niet langer verbergen.

Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel 
die.

Zodra een mens geboren wordt heeft hij al een afgod, die hij aanbidt. Dat lijkt voor 
sommige mensen misschien vreemd, maar het is wél zo. Vanaf de geboorte is het 
eigen ik de afgod van de mens. Vanaf de geboorte zit hij zelf op de troon van zijn 
hart in plaats van dat God die plaats mag innemen en Heere mag zijn over zijn 
leven. 

In plaats van dat een mens zich aan God onderwerpt en vraagt wat Hij wil dat hij 
doen zal, bepaalt de mens zelf zijn weg en onderwerpt zich aan de grote tegenstan-
der van God, de satan.

Naast het eigen ik, komen daar nog andere afgoden bij. Dat kunnen er vele zijn. 
Zoals geld, rijkdom, eerzucht, macht, brood en spelen en allerlei ander vermaak. 
Maar ook meer subtiele afgoden kunnen een hoofdrol gaan spelen in het leven van 
een mens: de kinderen, mijn man, mijn vrouw, mijn carrière, mijn smartphone.

Het volk Israël was in dat opzicht niet anders dan andere volken. De aartsvaders 
hadden daar al mee te maken. Denk b.v. aan Rachel, die een afgodsbeeldje mee-
nam uit het huis van haar vader. Ook in Egypte diende het volk Israël de afgoden 
van Egypte. In de woestijn keerden zij zich van God af en richtten een gouden kalf 
op en aanbaden deze als hun god. 

Ook in het beloofde land verlieten zij de HEERE, hun God, Die hen uit de slavernij 
van Egypte had bevrijd en gingen zij de afgoden dienen. Onder koning Salomo 
kreeg de afgodendienst een sterke impuls, omdat hij toestond dat zijn vele hei-
dense vrouwen hun eigen afgoden mochten dienen. Dit werkte later door, zodat 
de profeet Elia zelfs dacht dat er geen mens in Israël meer over was die de God van 
Israël diende. 

Er waren echter toch nog 7.000 over die hun knieën voor de Baäl niet gebogen 
hadden. Daardoor werd hij zó bemoedigd en getroost. In onderstaande profetieën 
belooft de HEERE dat er een tijd zal komen dat Israël de afgoden niet meer zal die-
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nen. Dat zal gebeuren wanneer Israël bekeerd zal zijn. Het overblijfsel van Israël zal 
dan de HEERE dienen met een volkomen hart en de Messias Jezus zal hun Koning 
zijn.

Jesaja 30:20  De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdruk-
king, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. 
21 Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. 
Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. 

Alle Schrift gaat niet over ons, de christenen uit de volken, maar alle Schriftwoorden 
kunnen wel door de Heere gebruikt worden om de gelovigen in een bepaalde si-
tuatie te bemoedigen of te leiden. De Schotse prediker Robert Murray MacCheyne 
verwoordt dit als volgt:

‘Alhoewel deze woorden in de allereerste plaats van toepassing zijn op Gods oude 
volk, toch zijn de dingen van oudsher geschreven ook ons tot lering, dat wij, door 
geduld en de vertroosting van de Schriften, hoop mogen hebben. Leert dan uit 
deze woorden de zalige troost van alle ware gelovigen.’ 

Dit zei hij naar aanleiding van Jesaja 30:19-21.

Er zal regen, brood en vee zijn.

Dan zal Hij regen geven over uw zaad

Op die dag zal uw vee grazen op wijde weidegronden.

Als de HEERE belooft dat Israël zal groeien en bloeien, dan houdt dat in, dat het 
land ook vruchtbaar zal zijn. De woestijn zal bloeien als een roos! Er zijn nu al een 
behoorlijk aantal wijngaarden aangelegd in de Negev, die door irrigatiesystemen 
worden bevochtigd. 

Maar dan zal de HEERE overvloedig regen geven en zullen er geen irrigatiesyste-
men meer nodig zijn. De akkers zullen voldoende opbrengst geven voor de voed-
selvoorziening. De weiden zullen vol zijn met kudden vee.

Jesaja 30:23  Dan zal Hij regen geven over uw zaad waarmee u het land ingezaaid 
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hebt, en brood koren als opbrengst van het land; het zal vol en overvloedig zijn. Op die 
dag zal uw vee grazen op wijde weidegronden. 24 De koeien en ezels die het land bewer-
ken, zullen gezouten voer eten, dat geschud is met schep en zeef.

De dag van de terugkomst van de Heere Jezus.
Grote veranderingen in de natuur. 

Er zullen beken en waterstromen zijn.

Het licht van de volle maan zal zijn als het licht van de gloeiende zon.

Het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn dan normaal.

De HEERE zal de wond die Israël is toegebracht genezen.

De teksten 25 en 26 van Jesaja 30 hebben betrekking op het Messiaanse Vrederijk 
en met name op de komst daarvan. Als de Heere Jezus terugkomt heeft dat ook 
invloed op de natuur.

Jesaja 30:25  Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en water-
stromen, op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. 26 Dan zal 
het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon 
zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de 
breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal. 

Hemel en aarde zullen zich verheugen over deze verlossing.
Er zal een lied bij u zijn.

Blijdschap in het hart.

De Heere Jezus is de Rots van Israël.

De bekering van Israël heeft invloed op alle volken van deze aarde. Ook in de hemel 
zal er feest zijn. De engelen zullen zich verheugen over de bekering van Israël, zoals 
ze zich nu al verheugen over één zondaar die zich bekeert. Reeds in de tijd van de 
grote Verdrukking zullen Gods dienstknechten erop uitgaan om de volken de blijde 
Boodschap te brengen. 

Maar in het Vrederijk zullen de volken optrekken naar Jeruzalem tijdens het 
Loofhuttenfeest om de Heere te aanbidden. Ieder jaar trokken de Israëlieten op 
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voor het Loofhuttenfeest, maar in het zevende jaar (het jaar van de kwijtschelding 
of Sabbatjaar) werd dan ook, in opdracht van de HEERE, de wet voorgelezen aan 
het gehele volk.

Jesaja 30:29  Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een 
feest; en blijdschap van hart, als bij iemand die met fluit spel voortgaat om te komen tot 
de berg van de HEERE, tot de Rots van Israël.

Wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion 
binnenkomen met gejuich.

Daar zal zijn de heilige weg. De verlosten zullen die bewandelen.

Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen.

Het kan zijn dat deze teksten duiden op de Nieuwe Aarde. Zeker op Israël in het 
Messiaanse Vrederijk.

Jesaja 35:8  Daar zal zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd wor-
den. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg 
ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. 9 Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend 
dier zal erop komen; ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zul-
len die bewandelen. 10 Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij 
zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde 
en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

De HEERE zal Israël troosten. Wanneer? In het Messiaanse Vrederijk. Als de 
Heere Jezus teruggekomen is.

Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is.

Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

Opdat de heilige Naam van God niet gelasterd wordt door te zeggen dat God 
Zijn volk heeft verlaten.

De HEERE belooft dat Hij Israël zal troosten. Waarom gaat de HEERE Israël troos-
ten? Is dat nodig? Waarom gaat de HEERE andere volken niet troosten? Dat zijn zo 
maar een paar vragen die bij ons op kunnen komen. 

In de onderstaande teksten geeft de HEERE Zelf antwoord op die vragen. In Jesaja 
49:13 noemt God Zijn volk, Zijn ellendigen. En zo ervaren zij het zelf blijkbaar ook: 
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van God verlaten, door God vergeten.

En dat nu al bijna 2000 jaar lang. Geen wonder dat zij zo denken. Zouden zij geen 
troost nodig hebben? God roept ons in Jesaja 40:1,2 op om Zijn volk te troosten 
door hen te wijzen op Zijn beloften. 

Nog wordt het Israëlische volk iedere dag verdrukt. Enerzijds door eigen schuld, 
maar anderzijds ook omdat zij het volk van God zijn, het volk van de Messias. Zij 
moeten als volk van God delen in de vijandschap die de volkeren hebben tegen de 
God van hemel en aarde en tegen Zijn Zoon, de Messias Jezus. Daarom verlangt de 
HEERE ernaar om Zijn volk te troosten, te zegenen, te genezen van de wonden die 
geslagen zijn. Opdat de heilige Naam van God niet gelasterd wordt doordat men 
zegt dat God Zijn volk heeft verlaten.

Jesaja 40:1  Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van Jeru-
zalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, 
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.

Over de wegbereider van de Heere Jezus, Johannes de Doper.

Over de heerlijkheid van de Messias in het Vrederijk.

Alle mensen tezamen zullen het zien.

Vers 3 van Jesaja 40 slaat op Johannes de Doper, die de weg bereid heeft voor de 
Heere Jezus. Vers 4 slaat op de komst van het Messiaanse Vrederijk. Vers 5 heeft 
daar ook betrekking op, want alle volken zullen dan de heerlijkheid van God, van 
de Heere Jezus, zien. 

Jesaja 40:3  Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de 
HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. 4 Alle dalen zullen 
verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht 
worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 5 De heerlijkheid van de HEERE zal 
geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE 
heeft gesproken.

God heeft Israël verkozen, het nageslacht van Abraham, Zijn vriend, die God lief 
had.
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Israël zal verzameld worden vanuit alle uithoeken van de wereld in het aan 
Abraham beloofde land.

Zij zijn de dienaren van God. God heeft ze niet verworpen. Nee, in tegendeel. 

God zal hen sterken, ondersteunen met Zijn rechterhand. 

Ondersteunen door middel van de Heere Jezus, Die verzoening werkt.

Jesaja 41:8  Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van 
Abraham, die Mij liefhad, 9 u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit 
haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet 
verworpen.10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw 
God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid 
werkt.

Alle vijanden van Israël zullen omkomen.
Allen die Israël aanklagen. Hoe vaak wordt Israël nu nog niet aangeklaagd. 

Er komt een tijd dat Israël zijn vijanden zal vernietigen.

Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees 
niet bevreesd, Ik help u.

Uw Verlosser is de Heilige van Israël, de Heere Jezus.

U zult zich verheugen in de HEERE, in de Heilige van Israël, zult u zich 
beroemen.

Ik maak u tot een scherpe dorsslede, een nieuwe -, met puntige pinnen. 

Jesaja 41:11  Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen 
u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aan-
klagen. 12 U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich 
tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u 
voeren.13 Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: 
Wees niet bevreesd, Ik help u. 

Jesaja 41:14  Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de 
HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël. 15 Zie, Ik maak u tot een scherpe dorsslede, 
een nieuwe, met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpulveren, en heuvels maken 
als kaf. 16 U zult ze wannen, de wind zal ze opnemen, en de storm zal ze verspreiden. 
Maar ú zult zich verheugen in de HEERE, in de Heilige van Israël zult u zich beroemen.
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Zij die er ellendig aan toe zijn en de armen worden door God niet vergeten. 

In het Vrederijk van de Messias zullen ze niet meer arm of ellendig zijn.

Jesaja 41:17  De ellendigen en de armen zoeken water, maar het is er niet, hun tong 
versmacht van dorst. Ík, de HEERE, zal hen verhoren, Ik, de God van Israël, zal hen niet 
verlaten.

Israël zal een vruchtbaar land worden. 
Zelfs de woestijn zal vruchtbaar worden. 

Wanneer is dat? In het Vrederijk van de Messias Jezus.

De Heilige van Israël, de Heere Jezus heeft dit alles bereid.

Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende 
boom.

Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom.

Opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de Hand van de HEERE 
dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël, De Heere Jezus, het geschapen heeft.

Jesaja 41:18  Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bron-
nen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. 19 Ik 
zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in 
de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, 20 opdat men ziet 
en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de 
Heilige van Israël het geschapen heeft.
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.

Ik zal uw nageslacht halen.

Weerhoud niet. Breng Mijn zonen en dochters 
van ver terug.

Jesaja 43:5  Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw 
nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. 6 Ik zal zeggen tegen 
het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet Breng Mijn zonen van ver, en Mijn 
dochters van het einde der aarde.
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Ik maak iets nieuws.
Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.

Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen. Een heerlijke belofte 
voor het Joodse volk. Zij worden straks de Evangelisten van de wereld zegt vandaag 
een christelijk gereformeerd emeritus predikant in het RD. Het begin van een door-
braak in de gereformeerde gezindte? Dat hoop ik en dat bid ik. Dat is op 6-3-2021.

Jesaja 43:19  Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? 
Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. 20 De dieren van het 
veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn, 
in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. 21 Dit volk 
heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.

Wat de verkiezing van Israël uitwerkt.
Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb!

Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de 
legermachten, de Heere Jezus: 

Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

Ik heb een eeuwig volk een plaats gegeven. 
Israël is een eeuwig volk. Israël is geen volk als andere volken. Zij die dat 
tegenspreken, kennen Gods Woord niet. In feite zijn het handlangers van satan, 
vijanden van Israël.

Laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken.

Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere 
Rots. 

Ik ken er geen. Er is maar één Verlosser, de Heere Jezus.

God heeft Israël verkozen. “Wees niet bevreesd, zegt God. Ik help u. Op uw nage-
slacht zal ik Mijn Geest gieten.” Gieten duidt op een volheid. Geen druppeltjes van 
Zijn Geest.
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Alle nakomelingen zullen van de HEERE zijn. Niet meer de satan als vader hebben. 

Israël is een eeuwig volk. Zij zullen de dienaren van God worden. Tijdens de Grote 
Verdrukking en in het Vrederijk van hun Koning Yeshua.

Jesaja 44:1  Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! 2 Zo zegt 
de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet 
bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. 3 Want Ik zal water gieten 
op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en 
Mijn zegen op uw nakomelingen. 4 Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan 
de waterstromen. 5 De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander zal zich noemen 
met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE, en de 
erenaam Israël aannemen. God is waarachtig, afgoden zijn niets

Jesaja 44:6  Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de 
legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. 7 En wie 
kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig 
volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun 
bekendmaken. 8 Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet 
doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? 
Er ís geen andere Rots, Ik ken er geen.

Ik heb u geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten 
worden.

Zonde zal worden weggedaan als een nevel, als een wolk verwijderd (uitgedelgd) 
worden.

Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël. Dit gaat 
gebeuren als de Heere Jezus terugkomt.

Mensen, ook wedergeboren mensen, kunnen soms nog wel twijfelen aan de verge-
ving van hun zonden. Dat komt omdat, ondanks de wedergeboorte, zij hun oude 
natuur niet volledig kwijtraken en de satan onze grote aanklager brengt ze ons te 
binnen en maakt ons aan het twijfelen. Een wedergeboren mens kan ook tot aan 
zijn dood zondigen in gedachten, woorden en daden. Maar het verschil met een 
ongelovig mens is, dat de zonde in hem niet overheerst. Hij is geen slaaf meer van 
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de zonde, want de Zoon heeft hem vrijgemaakt van de slavernij van de zonde.                                       

Zodra zij zondigen zullen zij, door de inwoning van de Heilige Geest, dit onmid-
dellijk merken en hun zonden belijden en laten. Ze kunnen door de kracht van de 
Geest het vlees voor dood houden. De Heere Jezus heeft ook de toekomstige zon-
den verzoend aan het Kruis. In Gods ogen hebben zij geen zonde meer, omdat Hij 
hen aanziet in de Heere Jezus. Jood en heiden kunnen nu al wedergeboren worden, 
verlost worden van de macht der zonde, van de macht van satan. 

Voor Israël als volk geldt de belofte van God, dat Hij hun zonden niet zal gedenken. Hij 
zal hun zonden uitdelgen. Dat gaat heel diep. Dat moet ook, want de zonde zit diep in 
een mens verankerd. Zij moet uitgespit, uitgedelgd, verdelgd, vernietigd worden. 

Dat betekent in feite een nieuwe schepping worden. God doet de zonden en het 
overtreden van Zijn geboden weg. Zoals een wolk wordt opgelost door de sterke 
stralen van de zon. Nu echter door de Zon van de gerechtigheid, de Messias Jezus.

Jesaja 43:25  Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg omwille van Mijzelf, en aan uw 
zonden denk Ik niet.

Jesaja 44:21  Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb u 
geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten worden. 22 Ik delg 
uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want 
Ik heb u verlost. 23 Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten 
van de aarde! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE 
heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël. 24 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw 
Formeerder van de moeder schoot af: Ik ben de HEERE, Die alles doet: Die de hemel 
uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf;

De steden van Juda zullen herbouwd worden.

Jeruzalem zal bewoond worden.

Jesaja 44:26  Die het woord van Zijn knecht gestand doet, en de raad van Zijn boden 
volbrengt; Die tegen Jeruzalem zegt: U zult bewoond worden, en tegen de steden van 
Juda: U zult herbouwd worden, en: Ik doe hun puinhopen herrijzen;
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Bij de HEERE is verlossing. 
Het is een eeuwige verlossing.

U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit!

De profeet Jesaja mag namens de HEERE aan Israël beloven dat zij verlost zullen 
worden van al hun vijanden, maar ook verlost zullen worden van hun zondige prak-
tijken. Israël heeft in het verleden vertrouwd op eigen kracht. Soms op de volken 
om hen heen. B.v. op Egypte, dat die hen te hulp zou komen als ze door Assyrië 
werd aangevallen. Ze werden echter steeds weer teleurgesteld en beschaamd. 

Israël en Juda hebben het in het verleden van de afgoden verwacht. En niet van 
de enige ware God, Die werkelijk had kunnen helpen. Daarom is het volk ook ver-
strooid. Ook in de huidige tijd verwacht het grootste deel van het Israëlische volk 
het nog steeds van eigen militaire kracht. Dat wil de HEERE niet. 

De HEERE zegt:’ Ik alleen kan verlossen.’ Buiten Mij is er geen god of afgod die 
verlossen kan. Als de HEERE verlost, is het een blijvende verlossing, zelfs een eeu-
wige verlossing. Verlost van hun vijanden, maar ook van hun ongerechtigheid. Dit 
zal beginnen na de grote Verdrukking, bij het begin van het duizendjarig Vrederijk, 
als de Messias Jezus terugkomt.

Jesaja 45:17  Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlossing. U 
zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit! 18 Want zo zegt 
de HEERE, Die de hemel geschapen heeft, die God Die de aarde geformeerd en haar ge-
maakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest 
zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen: Ik ben de HEERE, 
en niemand anders. 

Jesaja 45:19  Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik 
heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs. Ik ben de HEERE, 
Die gerechtigheid spreekt, Die bekendmaakt wat billijk is. 20 Verzamel u, kom, treed te-
zamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun 
houten beelden rond dragen, of een god aanbidden die niet verlossen kan. 

Psalm 130:7  Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid 
en bij Hem is veel verlossing. 
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Alle knie zal zich voor Hem buigen.

God zweert dit bij Zichzelf.

Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is 
niemand behalve Ik.

Wend u tot Mij, en word behouden.

Als de Messias Jezus terugkeert naar de aarde om Koning te zijn van Zijn volk 
Israël, zal Hij ook heersen over de andere volken. Zij zullen zich voor Hem bui-
gen, (Filippenzen 2:8-11). Alle knie zal zich buigen en alle tong zal getuigen: “Jezus 
Christus is Heere!” Alle volken zullen de God van Israël erkennen als de God Die de 
hemel en de aarde gemaakt heeft. 

De God Die ook de mens heeft geschapen. De HEERE belooft dat er zelfs een altaar 
voor Hem in Egypte zal staan. Wij weten niet hoe wij ons dat moeten voorstellen, 
maar het maakt wel duidelijk dat ook Egypte zal buigen voor de God van Israël.

Het zweren bij de naam van God houdt in dat men God erkent als de levende God, 
dat er geen andere God is dan Hij. In Psalm 63 staat, dat ieder die bij Gods naam 
zweert, zich gelukkig zal prijzen.

Jesaja 45:21  Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit 
van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, 
de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is 
niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik 
ben God en niemand anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf - uit Mijn mond is in gerech-
tigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren-dat voor Mij elke knie zich zal 
buigen, elke tong bij Mij zal zweren. 24 Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen 
–zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd 
worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn.

Het gehele nageslacht van Israël zal gerechtvaardigd worden. 

Een geweldige belofte.

Jesaja 45:25  Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel 
het nageslacht van Israël.
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De Heere blijft Dezelfde in Zijn liefde voor Zijn 
volk. 
Het overblijfsel zal behouden worden. 

De Heere zal hen dragen en redden.

Jesaja 46:3  Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Isra-
el, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moeder schoot, gedragen vanaf de baarmoeder. 
4 Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb 
het gedaan en Ik zal u opnemen, Ik zal dragen en redden.

De HEERE verzekert nogmaals door de profeet dat Zijn heil, Zijn zaligheid zal 
komen in Sion. 

Dat God aan Israël Zijn glorie en heerlijkheid zal geven. 

Jesaja 46:13  Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn, en Mijn heil zal niet 
uitblijven, maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn luister. 

De Zoon van God is mens geworden om Israël tot God terug te brengen. 

Maar Israël wil nog niet. 

De HEERE zal toch worden verheerlijkt in Israël door Israël.

Dat was en is het doel van ieder mens die geboren wordt. De God van hemel en 
aarde, de God Die de mens gemaakt heeft. Hem moeten we aanbidden en ver-
heerlijken. Dat betekent Hem erkennen als God, Hem groot maken, Hem eren 
en verheelijken door ons leven. Maar doordat de mens in zonde is gevallen door 
de verleiding van de satan, kan en wil de mens God niet meer de eer en de glorie 
geven die Hem toekomt.

Daarom heeft God Israël op deze aarde uitverkoren om Hem wél groot te maken. 
God is de strijd met satan aangegaan door eerst dit volk te verkiezen. Door Iemand 
( de Spruit) uit dit volk geboren te laten worden, Die de satan de kop vermorzeld 
heeft. Hij zou Hem op volmaakte wijze groot maken en verheerlijken, namelijk 
Jezus, Gods eigen Zoon, de Messias. Ieder die in deze Messias gelooft en Hem 
liefheeft, verheerlijkt ook God, Zijn Vader en heeft Hem lief.

Israël is als volk grotendeels te kort geschoten in haar opdracht. God wordt nu 
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reeds verheerlijkt door de Messias Jezus en door allen uit Jood en heiden die in 
Hem geloven. Maar straks, als heel het overblijfsel van Israël bekeerd zal zijn, zal de 
HEERE verheerlijkt worden, voor eeuwig. 

Jesaja 49:3  Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal ver-
heerlijken. 4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn 
kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God. 
5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moeder schoot tot Knecht heeft geformeerd 
om Jakob tot Hem terug te brengen - maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin 
zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn.

Israël zal een licht voor de volken zijn.
Tot zaligheid van de volken.

Leiders en vorsten van de volken zullen zich buigen voor de Heilige van Israël 
en voor u Israël.

Jesaja 49:6  Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te rich-
ten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. 
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het 
einde der aarde. 7 Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de ver-
achte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: 
Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille 
van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.

Over het leven in het Messiaanse Vrederijk.
Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk. 

Om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te 
ontvangen,

Hun Ontfermer, de Heere Jezus, zal hen leiden.

De HEERE zal Zijn volk troosten. Hij zal hen niet vergeten.

Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.

Jesaja 49:8  Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en 
op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Ik zal U beschermen en U geven tot een Ver-
bond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen 



48

te ontvangen, 9 om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis 
verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen 
hun weidegronden zijn. 10 Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zul-
len hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar 
waterbronnen. 

Jesaja 49:11  Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen 
verhoogd worden. 12 Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden 
en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim. 13 Juich, hemel, en verheug u, aar-
de, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over 
Zijn ellendigen ontfermen. 14 Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere 
heeft mij vergeten. 15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over 
het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.

De HEERE heeft Israël gegrift in Zijn handpalmen. 

Jood en niet-Jood, worden alleen door genade, door wedergeboorte en 
bekering, gegraveerd in Gods handpalmen.

De HEERE spreekt hier door de profeet Jesaja over het overblijfsel van Israël. Het 
gaat hierbij nog steeds over ‘die dagen’. ‘Die dagen’, waarin God Zich zal ontfer-
men over Zijn volk Israël. ‘Die dagen’, waarin uitgestort zal worden de Geest van 
de genade en de gebeden over het overblijfsel van Israël, dat zalig zal worden. Van 
dit overblijfsel in ‘die dagen’ zegt de HEERE, dat het volk in Zijn handpalmen is 
gegraveerd.

Hun zaligheid en bekering is niet tijdelijk, nee, het is een gebeuren dat eeuwig zal 
zijn. Dit betekent niet dat elke Israëliër gegraveerd staat in Zijn handpalmen, ook al 
is hij besneden en behoort hij tot het verbondsvolk. 

Dat betekent ook dat gedoopte kinderen, ook al hebben ze gelovige ouders, niet in 
Gods handpalmen gegraveerd staan en ook niet in Christus zijn ingelijfd, of in het 
genadeverbond zijn opgenomen.

Ieder mens, Jood of heiden, wordt alleen uit genade, door geloof, door wederge-
boorte en bekering, gegraveerd in Gods handpalmen. Opgenomen in het Nieuwe 
Verbond van Jezus, de Messias, het nieuwe verbond in Zijn kostbaar bloed.
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Jesaja 49:16  Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór 
Mij.

Wat gaat er gebeuren in de toekomst met Joodse 
volk volgens Jesaja 49?
 y De vijanden van Israël zullen ver van hen weg gaan. Uw zonen en dochters 

zullen zich haasten terug te komen.
 y Er zullen veel inwoners in het land zijn.
 y Uw zonen en dochters zullen terug gebracht worden door de volken.
 y Naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. De Heere regeert de volken.
 y Leiders en leidsters uit de volken zullen zich onderwerpen aan Israël. 
 y Israël mag door de volken niet meer aangesproken worden op haar beleid.
 y Concreet: geen kritiek hebben op de vestiging van nieuwe nederzettingen. 

Want het land is van de Heere en aan Israël gegeven tot eeuwig vruchtgebruik. 

Jesaja 49:17  Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zul-
len van u weggaan. 18 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen verzamelen zich, 
komen naar u toe. Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, voorzeker, u zult zich met hen allen 
als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet. 19 Want uw puin-
hopen, uw woestenijen en uw vernielde land – voorzeker, nu zult u te nauw zijn vanwege 
zoveel inwoners, en wie u verslonden, zullen ver van u zijn.

Jesaja 49:20  Ook zullen de kinderen, van wie u beroofd was, in uw oren zeggen: Deze 
plaats is te nauw voor mij. Maak plaats voor mij, laat mij hier wonen! 21 En u zult zeggen 
in uw hart: Wie heeft deze kinderen voor mij voortgebracht, aangezien ik van kinderen 
beroofd en eenzaam was, verbannen en verdreven? Deze kinderen – wie heeft ze grootge-
bracht? Zie, ik was alleen overgebleven. Deze kinderen – waar waren die? 

Jesaja 49:22  Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heiden-
volken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen 
in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. 23 En koningen zul-
len uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen 
met het gezicht ter aarde en zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat Ik 
de HEERE ben: zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten. 24 Wie Israël ter 
verantwoording roept, zegt God, zal Ik ter verantwoording roepen. Uw kinderen zal ik 
verlossen.
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Alle mensen zullen gewaar worden dat de HEERE de Heiland van Israël is. 

De machtige Koning van Israël, uw Verlosser.

Jesaja 49:26  Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen vlees te eten geven, en van hun 
eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn. En alle vlees zal gewaarworden 
dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob.

Over de reddende gerechtigheid van God waardoor u met God verzoend kunt 
worden.

Jesaja 51:1  Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de HEERE zoekt. Aan-
schouw de rots waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waaruit u gegraven bent. 2 
Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen 
was, riep Ik hem, Ik zegende hem en maakte hem talrijk.

De woestijn zal worden als een Hof van Eden.
Psalmen en geestelijke liederen zullen gezongen worden. 

Gods wet zal in hun harten zijn.

De kustlanden zullen op Hem wachten, ze zullen naar Hem uitzien.

In Jesaja 51 gaat het niet alleen over de woestijn, het dorre land van de Negev. Het 
gaat ook over de geestelijke woestijn waarin het volk van Israël nu nog leeft. Ja, 
de woestijn zal bloeien als een roos. Dat zal een heerlijk gebeuren zijn. Maar nog 
heerlijker zal het zijn als het volk Israël tot geestelijke bloei zal komen. 

Jesaja spreekt hier over namens de HEERE. Het zal weer worden als in de hof van 
Eden. Zij zullen allemaal de HEERE kennen en van de HEERE gekend worden. De 
vrucht van de Heilige Geest zal in een ieder gevonden worden. Er zal blijdschap en 
vreugde zijn, lofliederen zullen gezongen worden.

Het volk Israël zal tot een licht voor alle volken zijn. Dat zijn ze in het verleden ook al 
geweest. Want Joodse apostelen zijn de wereld ingetrokken met de boodschap van 
Gods genade voor verloren mensen. Maar straks, in die dagen, zullen zij opnieuw 
de wereld intrekken met de blijde Boodschap van Gods genade.

Zij doen dat vanuit hun land dat een Hof van Eden zal zijn. Een land waarin dan 
vreugde en blijdschap is, dankzegging en Psalmgezang. 
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Mijn zaligheid wordt zichtbaar zegt de Heere Jezus. Er zal een wet van Mij uitgaan. 
De kustlanden zullen op Hem wachten, ze zullen naar Hem uitzien.

Jesaja 51:3  Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij 
zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en 
blijdschap zal daarin gevonden worden, dank zegging en luid psalmgezang. 4 Sla acht op 
Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht 
zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken. 5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn 
heil treedt tevoorschijn en Mijn armen zullen de volken oordelen, de kustlanden zullen op 
Mij wachten en op Mijn arm zullen ze hopen.

Jesaja 52:12  Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, 
want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn. 13 
Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer 
hoog verheven worden.

De hemel zal verdwijnen als rook.

De aarde zal verslijten als een kleed.

De bewoners van de aarde zullen sterven. Ze zullen allemaal sterven, maar zij die 
wedergeboren zijn, staan weer op met een nieuw en eeuwig lichaam. Zij mogen 
dan wonen op de nieuwe aarde, in alle eeuwigheid. Dit betreft dus ook het weder-
geboren Joodse volk. 

Wanneer zal dit plaats vinden? Dit zal gebeuren aan het einde van het 1000 jarig 
Vrederijk.

Jesaja 51:6  Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de 
hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo op dezelfde 
manier 1). zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn 
gerechtigheid zal niet verbroken worden.

1) “Op dezelfde manier” wordt soms ook anders vertaald. Bijvoorbeeld: “zoals mug-
gen”.



52

NKJ Isaiah 51:6 Lift up your eyes to the heavens, And look on the earth beneath. 
For the heavens will vanish away like smoke, The earth will grow old like a 
garment. And those who dwell in it will die in like manner; But My salvation will 
be forever, and My righteousness will not be abolished.

Als u opnieuw geboren bent, de wet van God in uw hart hebt, hoeft u niet bang 
te zijn voor de smaad van ongelovigen. 

De zaligheid van God zal eeuwig blijven bestaan.

Jesaja 51:7  Luister naar Mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat Mijn wet in zijn hart 
heeft, wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun be-
schimpingen. 8 Want de mot zal hen opeten als een kleed, de mottenlarve zal hen opeten 
als wol. Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan, en Mijn heil van generatie op 
generatie.

De terugkomst in het Messiaanse Vrederijk. 
Wie keren terug? Die door de HEERE zijn vrijgekocht door het bloed van het 
Lam.

Zij keren terug met gejuich en krijgen eeuwige blijdschap.

Ik bedek u onder de schaduw van Mijn hand.

Ik neem de beker van bedwelming, van Mijn grimmigheid, uit uw hand, – u zult 
die voortaan niet meer drinken. 

Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven.

Sion is het volk van God.

Jesaja 51:11  Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich 
in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij 
verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Jesaja 51:12  Ik, Ik ben het Die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een ster-
veling, die sterven moet, voor een mensenkind, gras, dat vergaat, 13 en dat u de HEERE 
vergeet, Die u gemaakt heeft, Die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest, 
en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker, 
wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten? Waar is dan de woede van de 
onderdrukker? 14 De geknevelde zal snel worden losgelaten, hij zal niet sterven in de put 
van ellende, zijn brood zal hem niet ontbreken. 15 Want Ik ben de HEERE, uw God, Die 
de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. 
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16 Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand, om de 
hemel te planten en de aarde te grondvesten, om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk.

Jesaja 51:17  Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem! U die uit de hand van de HEERE 
gedronken hebt de beker van Zijn grimmigheid; de droesem uit de beker van bedwelming 
hebt u gedronken, opgedronken. 18 Er is niemand die haar zachtjes leidt van al de kinde-
ren die zij heeft gebaard; er is niemand die haar hand grijpt onder al de kinderen die zij 
heeft grootgebracht. 19 Deze twee dingen zijn u overkomen. Wie betuigt u zijn medele-
ven? Er is verwoesting en ondergang, honger en zwaard. Door wie zal Ik u troosten?

Jesaja 51:20  Uw kinderen zijn uitgeput, zij liggen op de hoeken van alle straten, als een 
antilope in een net; zij zijn vol van de grimmigheid van de HEERE, van de bestraffing door 
uw God. 21 Daarom, luister toch hiernaar, u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn. 
22 Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God, Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren: 
Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van Mijn 
grimmigheid – u zult die voortaan niet meer drinken. 23 Maar Ik zal hem geven in de hand 
van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden: Werp je neer, dan lopen wij over je heen. 
En u legde uw rug neer als was u aarde, als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.

Er zullen wachters op de muren van Jeruzalem zijn die spreken van de HEERE.

De HEERE zal terugkeren naar Sion.

De HEERE zal Zijn volk Israël troosten. 

Alle volken zullen het heil, de zaligheid zien, die er is in de Heilige van Israël, de 
Heere Jezus. 

Wanneer zijn daar die wachters op de muren van Jeruzalem? Nu al? Nee, de pro-
feet Jesaja spreekt over de tijd van het Vrederijk dat komt. Dan is Israël bekeerd, 
Jeruzalem is herbouwd en Jeruzalem is verlost. Jeruzalem zal gesteld worden tot 
een lof op deze aarde. De HEERE heeft dat gedaan voor de ogen van alle volken. 
De Messias regeert als Koning!

In die tijd zullen er wachters op de muren van Jeruzalem staan, dag en nacht, en zij 
zullen de volkeren oproepen tot bekering en aanbidding van de Messias. Net zoals 
Zacharia, als een wachter over het huis Israël, het volk moest oproepen tot bekering 
van hun boze en afgodische wegen.
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Jesaja 52:8  Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zul-
len het zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert naar Sion. 9 Breek uit in gejubel, juich 
tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft 
Jeruzalem verlost. 10 De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle 
heidenvolken; en alle einden der aarde zien het heil van onze God.

In de volgende verzen van Jesaja 52 en 53 gaat het over het offer, het lijden, sterven 
en weer opstaan van de Messias van Israël, de Zoon van God, de Heere Jezus. 

Zonder Zijn offer is er geen bekering van Israël mogelijk. Zonder Zijn offer komt er 
geen Vrederijk, geen nieuwe hemel en nieuwe aarde, geen nieuw Jeruzalem.

Zonder Zijn offer zouden er geen christenen zijn, geen Gemeente.

Het offer van de Heere Jezus is noodzakelijk voor de zaligheid van de Joden en alle 
andere volken.

In de gehele Bijbel, van Genesis tot en met Openbaring, gaat het ten diepste over 
Zijn volbrachte werk om zondige mensen te redden van de eeuwige straf, de hel, 
waarin ook de satan geworpen zal worden.

Na het volbrachte werk zal de Heere Jezus verhoogd en verheerlijkt worden. Ja, Hij 
zit nu aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel. De Vader heeft Hem alle 
macht gegeven in de hemel en op de aarde.

Jesaja 52:13  Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en 
verheven, ja, zeer hoog verheven worden.

Kruisiging is een vorm van marteling die een onmetelijk zwaar lichamelijk lijden 
met zich meebrengt. Bovendien was het kruishout een vloekhout: “Vervloekt is een 
ieder die aan een hout hangt.” Deuteronomium 21: 23 en Galaten 3:13. Daardoor 
heeft Christus ons vrijgekocht van de vloek van de wet. 

De Heere Jezus is geen marteldood aan het kruis gestorven. Hij heeft Zijn leven 
vrijwillig gegeven: “In Uw handen beveel Ik Mijn geest”,waren de woorden van de 
Heere Jezus en Hij gaf de geest. Hij had de macht van de Vader gekregen om Zijn 
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leven af te leggen en Zijn leven weer op te nemen ( Pasen) .

De toorn van God die over de Heere Jezus raasde vanwege onze zonde en zonden, 
gedurende de drie uren duisternis die over de gehele aarde kwam, was oneindig 
veel zwaarder dan Zijn lichamelijk lijden. Wij kunnen de diepte daarvan niet peilen, 
evenmin als de angst van de Heere Jezus in Gethsémané, toen Hij letterlijk bloed 
zweette.

Wij kunnen Hem alleen maar uit het diepste van ons hart danken en loven en 
prijzen voor de losprijs die Hij voor ons betaald heeft. Wij zijn niet vrijgekocht door 
zilver of goud, maar door het kostbare bloed van onze Heere Jezus.

Jesaja 52:14 Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn ge-
zicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere men-
senkinderen –

Vers 15 gaat over de volken, die ook verzoend zullen worden met God door het offer 
van de Heere Jezus.

Jesaja 52:15  zó zal Hij vele volken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem spra-
keloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet 
gehoord hebben, zullen het begrijpen.

Romeinen 15:21 Maar zoals geschreven staat:  Zij aan wie niets over Hem verkondigd 
was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.

Jesaja 53:1  Wie  heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE ge-
openbaard?

Johannes 12: 37  Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden 
zij niet in Hem; 38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken 
heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopen-
baard? 39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: 40 Hij heeft 
hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het 
hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.
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Romeinen 10:16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt 
namelijk:  Heere, wie heeft onze geloofd? 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het 
gehoor door het Woord van God.
2 Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit 
dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen 
gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

3 Hij was veracht, de onwaardigste onder. de mensen, een Man van smarten, 
bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was 
veracht en wij hebben Hem niet geacht.

4 Voorwaar, onze ziekten heeft  Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij 
gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en 
verdrukt.

Mattheüs 8:16  Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen 
bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij ge-
nas allen die er slecht aan toe waren, 17 opdat vervuld werd wat gesproken was door de 
profeet Jesaja toen hij zei:  Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten 
gedragen.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen.

Romeinen 4:25 W Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze 
rechtvaardiging.

1 Petrus 2:24  Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout,  opdat 
wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u 
genezen.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. 
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 
neerkomen.

7 Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar  Hij deed Zijn mond niet 
open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor 
zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

Mattheüs 26:63  Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U 
bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God.
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Mattheüs 27: 12  En toen Hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, 
antwoordde Hij niets. 13 Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet hoeveel zij tegen U 
getuigen 14 Maar Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich 
zeer verwonderde.

8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd 
uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de 
overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

Johannes 19:30  Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij:  Het is volbracht! 
En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn 
dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft; en geen bedrog in Zijn 
mond geweest is.

Mattheüs 27:57  Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, 
van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. 58 Die ging naar 
Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan 
hem gegeven zou worden. 59 En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in 
zuiver fijn linnen, 60 en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had; en 
nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, ging hij weg.

1 Petrus 2:22  Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevon-
den is;

10 Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek 
gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij 
nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal 
door Zijn hand voorspoedig zijn. 

Lukas 24: 6  Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.  Herinner u hoe Hij tot u gesproken 
heeft, toen Hij nog in Galilea was: 7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in 
handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 8 En zij  
herinnerden zich Zijn woorden.                                                                

Lukas 24:44  En Hij zei tegen hen:  Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog 
bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van 
Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij 
de Schriften begrepen. 46 En Hij zei tegen hen:  Zo staat er geschreven en zo moest de 
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Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder 
alle volken bekering en  vergeving van zonden gepredikt worden,  te beginnen bij Jeruza-
lem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader 
op u;  maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult 
worden.
11 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het   zien, Hij zal 
verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, 
velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12 Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, 
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, 
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en  voor de overtreders gebeden 
heeft.

Lukas 23:34  En Jezus zei:  Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.  

Markus 15:27  En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een 
aan Zijn linkerzijde. 28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is 
onder de misdadigers gerekend.

De onvruchtbare zal vruchtbaar worden.
De onvruchtbare is het onbekeerde Israël.

Israël zal vruchtbaar worden in het Vrederijk, als zij opnieuw geboren is. 

Uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken.

Jesaja 54:1  Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en ju-
bel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker 
dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE. 2 Vergroot de plaats voor uw tent, 
laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, verleng uw touwen, 
sla uw pinnen vast. 3 Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht zal de 
heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken.
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Israël opnieuw de vrouw van God.
De HEERE zal de zonde van Israël, haar overspel, vergeten.

Israël zal de zonde van overspel vergeten en mag opnieuw beginnen.

Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten.

Want uw Maker is uw Man. Israël mag opnieuw de vrouw van God worden, 
(symbolisch).

De Heilige van Israël, de Messias is uw Verlosser. 

Hij zal de God van heel de aarde genoemd worden.

In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; 

Maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de 
HEERE.

Jesaja 54:4  Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van 
schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd ver-
geten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. 5 Want uw Maker is uw 
Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, 
de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.

Jesaja 54:6  Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de 
vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. 7 Voor een klein ogenblik heb Ik u 
verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. 8 In een kleinen toorn heb 
Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal 
Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. (SV) 9 Want dit zal voor Mij zijn 
als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de 
aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer 
bestraffen zal.

Heerlijke beloften voor de bekeerde nazaten van 
Abraham in het Vrederijk van de Messias Jezus.
Uw kinderen zullen door de Heere worden onderwezen.

De vrede van uw kinderen zal groot zijn.

U zult niet verschrikt worden.

Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten.

Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken!
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Goedheid is een Goddelijke eigenschap. Geen mens is van nature goed. In Psalm 
14 en Psalm 53 zegt God door de mond van David dat er niemand goed is, ook niet 
één. En in Mattheüs 19:17 zegt Jezus, dat er niemand goed is, dan Eén, namelijk 
God. Het woord goedertierenheid drukt het nog sterker uit. 

De betekenis is, dat God tiert van goedheid. God kan het niet voor Zichzelf houden. 
Hij moet het laten zien, Hij moet het uitdelen. Gods Wezen is goedheid. Nu, van 
deze goedheid zegt God Zelf dat deze nooit van Zijn volk Israël zal wijken. Het gaat 
hier echter over het verbond van de vrede, het Nieuwe Verbond. 

Jesaja 54:10  Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertieren-
heid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de 
HEERE, uw Ontfermer.

Jesaja 54:11  U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw 
stenen leggen in schitterend zilverwit, Ik zal u grondvesten op saffieren, 12 uw torens 
maken van kristal, uw poorten van robijn, heel uw omwalling van edelsteen. 13 Al uw 
kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot 
zijn. 14 U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want 
u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.

Jesaja 54:17  Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke 
tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit 
van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten.
Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven.

Laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 

Was het Oude Verbond niet eeuwig? Ja, elk verbond dat God is aangegaan met de 
mens, is in principe eeuwig. De verbonden met Abraham en David zijn grotendeels 
al vervuld door de komst van de Messias en het heil wat daaruit is voortgevloeid 
voor al de volken. En dat heil is eeuwig. Grotendeels, omdat de landbelofte op dit 
moment nog niet volledig vervuld is. 

Maar dat gaat zeker gebeuren als de Messias Koning wordt over het aardse Israël. 
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Daarna zal het een eeuwig Koninkrijk worden. Het verbond met Israël/Mozes is ook 
een eeuwig verbond, maar Israël heeft dat verbond verbroken en de HEERE heeft 
Israël een scheidbrief gegeven. Juda echter niet. 

Maar tegelijkertijd heeft de HEERE beloofd dat Hij daarvoor in de plaats een Nieuw 
Verbond zal geven. Dat verbond is inmiddels van kracht geworden, maar daarin 
wordt helaas nog niet door geheel Israël gedeeld. Maar straks zal de HEERE geheel 
Israël opnieuw als bruid werven en trouwen.

Jesaja 55:1  O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en 
eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 2 Waarom weegt u geld af voor 
wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar 
Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. 3 Neig uw oor en 
kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de 
betrouwbare gunstbewijzen aan David.

De Heilige van Israël, de Heere Jezus, zal Vorst en 
Gebieder van de volken zijn.
Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is.

Laat de goddeloze zijn weg verlaten.

Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot 
onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Jesaja 55:4  Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder 
voor de volken. 5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, 
zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want 
Hij heeft U verheerlijkt. 6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl 
Hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn ge-
dachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot 
onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.
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Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: 
het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren. 
Maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen 
waartoe Ik het zend.

Het brengt een grote verandering tot stand. Ja, eerst dood in de zonde, nu 
opnieuw geboren en een leven ontvangen met de Heere Jezus.

In plaats van een doornstruik komt er een cipres.

In plaats van een distel komt er een mirte.

Jesaja 55:8  Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn 
wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn we-
gen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. 10 Want zoals regen of 
sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt 
en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de 
eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij 
terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen 
waartoe Ik het zend. 12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voort geleid 
worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen 
van het veld zullen in de handen klappen. 13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, 
voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een 
eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

Ik zal de vreemdelingen in Mijn huis en binnen 
Mijn muren een plaats en een naam geven.
Een naam die niet uitgewist zal worden.

De vreemdelingen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen 
verblijden in Mijn huis van gebed.

Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.

Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem 
bijeengebracht zijn. “Hem” dat is de Heere Jezus, Koning van Israël.

Jesaja 56:3  Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen: 
De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden; laat de ontmande niet zeggen: 
Zie, ik ben maar een dorre boom. 4 Want zo zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn 
sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: 
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5 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter 
dan die van zonen en dan die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, 
een naam die niet uitgewist zal worden. 6 En de vreemdelingen die zich bij de HEE-
RE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem 
tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en 
die aan Mijn verbond vasthouden: 7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en 
Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen 
welgevallig zijn op Mijn altaar. Want  Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden 
voor alle volken. 8 De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: 
Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Ik zal hen niet voor eeuwig ter verantwoording roepen.

De HEERE heeft gezworen dat Hij niet meer toornig zal zijn op Zijn volk.

Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige 
van geest.

De HEERE zegt in Jesaja 57:16 dat Hij niet eeuwig zal twisten met het volk Israël. 
Hij zal niet eeuwig toornen. In Psalm 103: 9-16 zegt David dat Hij ons niet zal doen 
naar onze zonden, maar dat Hij onze zonden zal vergeven, de zonden van ons weg 
zal doen, zover het oosten verwijderd is van het westen. 

De HEERE is genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Vanwege hun zonden 
moet de HEERE wel kastijden en twisten met Zijn volk. Maar dat doet Hij omdat Hij dat 
volk liefheeft. Daarom kastijdt Hij ook met mate, zodat ze niet vernietigd worden.

In die dagen, als de HEERE de afkerigheid van Israël heeft genezen, als Zijn Geest 
is uitgestort op alle Israëlieten, als ze Hem liefhebben als hun God, zal de HEERE 
nooit meer toornig op Zijn volk zijn. Dat is dan ook niet meer nodig, want zij die-
nen dan niet meer de afgoden, maar de God van hun vaderen. 

Deze God, Die hen vrijwillig lief zal hebben. Dat betekent dat er geen enkele oor-
zaak in het volk zelf is, waarom de HEERE hen niet zou kunnen liefhebben. Hij 
heeft Zijn volk lief, maar het is pure genade. Zij hebben niets verdiend.

Jesaja 57:14  Men zal zeggen: Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg, neem elk 
struikelblok voor Mijn volk van de weg! 15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de 
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eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en 
bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, 
en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. 

Jesaja 57:16  Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor 
altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou van voor Mijn aangezicht bezwijken, de zielen die Ík 
gemaakt heb. 17 Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag, Ik sloeg het 
volk, Ik verborg Mij en was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart.

Indien Israël de sabbat houdt, zullen zij genieten van het land der vaderen.

Wanneer? In de dagen van het Vrederijk.

Deze belofte wordt vervuld in die dagen. In deze dagen wordt de sabbat niet volko-
men gehouden. Daarom is ook nog niet vervuld wat in het volgende vers staat. Dat 
zal echter zeker gebeuren in die dagen van het Vrederijk. De sabbat is een eeuwige 
inzetting, een gebod dat eeuwig blijft gelden voor Israël. (Leviticus 16:31). 

De sabbat houden is een zeer belangrijk gebod van de HEERE. Israël heeft dit ge-
bod vaak overtreden en dit is de oorzaak geweest van hun ballingschap naar Babel. 
Maar in die dagen zal het volk de sabbat volkomen houden op de wijze zoals de 
HEERE dat bedoeld heeft.

Jesaja 58:13  Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn 
heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de 
HEERE geheiligd wordt - die geëerd moet worden indien u die eert door niet uw eigen 
wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, 14 dan zult u 
vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal 
u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft 
gesproken.

Het Licht zal voor Israël opgaan, indien er zorg is voor de naaste en verdrukte.

In die dagen zal geheel Israël zalig worden. Zijn daar voorwaarden aan verbonden? 
Als de teksten 6 t/m 10 van Jesaja 58 oppervlakkig gelezen worden, dan lijkt dat wel 
zo. Maar deze teksten moeten in de context gelezen worden van de vele andere tek-
sten die over het komende Vrederijk gaan. Over de bekering en zaligheid van Israël.
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Uw herstel zal snel intreden.

Aan Gods verkiezing zijn geen voorwaarden verbonden, althans nu niet meer. Dat 
was en is wel zo, toen het volk nog onder de Wet van Mozes leefde. In die dagen le-
ven ze niet meer onder de Wet van Mozes, maar onder de genade van hun Messias, 
die ze hebben leren kennen, als de Messias die ook voor hun zonden gestorven is 
aan het kruis. 

In Jesaja 58 wordt hen gewezen hoe zij met de naaste moeten omgaan. Maar als 
het Licht is doorgebroken, als de Morgenster in hun harten is opgegaan, zal Jesaja 
58 werkelijkheid worden.

Jesaja 58:6  Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid 
losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan 
en dat u elk juk breekt? 7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de 
ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u 
zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? 

Jesaja 58:8  Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw 
gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede 
zijn. 9 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en 
Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de 
vinger en het uitspreken van ongerechtigheid; 10 als u uw hart opent voor de hongerigen, 
en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid 
als de middag zijn.

De Messias Yeshua zal verandering brengen in de gebedsloze toestand van 
Israël. 

Daarom zal Hij zaligheid en verzoening brengen. 

Jesaja 59:16  Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen 
voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde 
Hem. 17 Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil 
op Zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in de 
na-ijver als mantel.
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De Heere zal de vijanden van Israël vergelden 
naar wat zij Israël hebben aangedaan.

Jesaja 59:18  Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn te-
genstanders, vergelding aan Zijn vijanden. Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij 
verdienen.19 Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, 
en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal 
de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten.

Een Verlosser, de Heere Jezus, zal naar Sion 
komen. 
Voor degene die zich bekeren, die opnieuw geboren worden.

Het is een eeuwige verlossing, die Hij geeft. Wie opnieuw geboren is, blijft dat 
voor eeuwig.

Jesaja 59:20  En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van over-
treding bekeren, spreekt de HEERE. 21Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt 
de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, 
zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit 
de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in 
eeuwigheid. 

Volken zullen naar uw licht gaan en koningen 
naar de glans van uw dageraad.
Uw zonen en dochters zullen van ver komen. 

De menigte van de volken zal zich naar u toekeren, en hun vermogen zal naar u 
toe komen.

Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.

Jesaja 60:3  En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van 
uw dageraad. 4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: Uw zonen zullen van verre komen 
en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. 5 Dan zult u het zien en stralen, 
uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich 
naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. 6 Een menigte 
kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen 
komen goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEE-
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RE boodschappen. 7 Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de 
rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op 
Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven. 8 Wie zijn dezen, die daar 
komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til?

In de verzen 9 t/m 18 van Jesaja 60 staan veel 
heerlijke beloften voor Israël in het Vrederijk.

 y Door middel van schepen zullen de Israëlieten terug gebracht worden.
 y Naar de Heilige van Israël, de Heere Jezus.
 y Vreemdelingen zullen de steden herbouwen.
 y In Mijn toorn heb ik u geslagen, in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ont-

fermd.
 y Het vermogen van de volken zal naar u toekomen.
 y Volken die u niet zullen dienen, zullen verwoest worden.
 y De bomen van de Libanon zullen dienen om het Heiligdom meer aanzien te 

geven.
 y De kinderen van hen die u onderdrukt hebben zullen komen en zich voor u 

neerbuigen. Zij zullen u noemen, Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige 
van Israël (de Heere Jezus).

 y Israël zal tot een eeuwige glorie gemaakt worden. Niet meer worden gehaat.
 y Het beste van de volken zal hun deel worden.
 y Er zal vrede en recht zijn. Er zal geen geweld zijn.

Jesaja 60:9  Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis 
zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met 
hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft 
u verheerlijkt. 10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u 
dienen, want in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij 
over u ontfermd. 

Jesaja 60:11  Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten 
worden, opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun 
koningen naar u toe geleid zullen worden. 12 Want het volk en het koninkrijk die u niet 
zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. 
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Jesaja 60:13  De luister van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, plataan en den-
nenboom tezamen, om de plaats van Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats 
van Mijn voeten verheerlijken. 14 Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen 
van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen 
aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van 
Israël. 15 In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen 
trok, zal Ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie. 

Jesaja 60:16  U zult de melk van de heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de borst van 
koningen zuigen; dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de 
Machtige van Jakob. 17 In plaats van koper zal Ik goud brengen in plaats van ijzer zal Ik 
zilver brengen, in plaats van hout koper, in plaats van stenen ijzer. En als uw opzichter 
stel Ik vrede aan en als uw opzieners gerechtigheid. 18 Er zal niet meer gehoord worden 
van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren 
zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.
De verzen 19 en 20 van Jesaja 60 hebben betrekking op de nieuwe aarde. Dan zal 
er geen zon meer zijn en geen maan.
Jesaja 60:19  De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel 
zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht en uw 
God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet 
intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw 
rouw zal een einde komen.

Jeruzalem zal de Stad van de gerechtigheid zijn.
Geen geweld zal er meer zijn, geen verwoesting en geen verderf.

Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn.

Voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen.

Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant.

Opdat IK verheerlijkt zal worden.

Jeruzalem zal de stad zijn van waaruit Israël en de wereld zullen worden bestuurd 
door Koning Messias met al Zijn heiligen. Dan zal er vrede en recht zijn. 

Jeruzalem zal de stad van gerechtigheid genoemd worden. Omdat er geen onrecht 
meer zal zijn. Geen geweld zal er meer zijn, geen verwoesting en geen verderf. De 
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muren worden gelukzalig genoemd en de poorten lof. 

Wie zullen in die stad wonen? De profeet Zacharia zegt dat het is voor het over-
blijfsel van Israël. De profeet Ezechiël zegt dat het volk geweid zal worden door één 
Herder, Mijn Knecht David, de Messias. Dat zal geen tijdelijke zaak zijn. Het zal 
eeuwig duren. De profeet Jesaja zegt dat al het volk dan rechtvaardigen zullen zijn. 
(Jesaja 60:21).

Jesaja 60:21  Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aar-
de in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, 
opdat Ik verheerlijkt zal worden. 22 De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot 
een machtig volk; Ík, de HEERE, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.                                   

Tijdens Zijn verblijf op aarde verklaarde de Heere Jezus dat het eerste gedeelte van 
de volgende tekst door Zijn komst al is vervuld. Het tweede deel van de tekst zal 
vervuld worden in het Messiaanse Vrederijk.

Jesaja 61:1  De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft 
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om 
te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en 
voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het 
welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden 
te troosten; 3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal 
worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats 
van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een plan-
ting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Lukas 4:17  En aan Hem ( Jezus) werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen 
Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest 
van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan ar-
men het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, 19 om aan 
gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen 
weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 20 
En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, 
en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te 
zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
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Vreemdelingen zullen Israël dienen.
Het land zal weer groeien en bloeien.

Vreemdelingen zullen nodig zijn om te bouwen.

In die dagen, als ze weer terug zijn in Israël, zullen de steden herbouwd worden en 
vernieuwd worden. Het land zal weer groeien en bloeien en vreemdelingen zullen 
nodig zijn, vanwege de hoeveelheid werk die gedaan kan en mag worden. 

Dit alles omdat het land bijzonder door de HEERE gezegend wordt. Dit proces is 
nu al meer dan 70 jaren aan de gang en het is nog niet voltooid. Het land moet 
echter wel in staat zijn om straks al het volk te kunnen huisvesten.

Jesaja 61:4  Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van 
vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van genera-
tie op generatie.5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen 
uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.

Mannen van Israël zullen Priesters van de HEERE 
zijn.
Zij zullen in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben.

Zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding.

Zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als 
koningen regeren, duizend jaar lang.
In die tijd zullen al de mannen van Israël priesters van de HEERE genoemd worden. 
Deze mannen zijn dan geheiligd, dat wil zeggen, ze doen geen zonde meer. Ze 
dienen niet meer de afgoden. De mannen zijn een voorbeeld van Godsvrucht. Zij 
zullen een zegen zijn voor hun gezin, voor hun naaste en voor hun land. 

Tijdens de opwekking onder koning Hizkia werden de priesters ook geheiligd. Alles 
wat hen van de HEERE af zou kunnen houden, werd weggedaan. De tempel werd 
gereinigd en de offerdienst werd weer in ere hersteld. Er was weer verzoening 
mogelijk voor de zonden en het volk vierde een dubbel feest van de ongezuurde 
broden, veertien dagen lang. Het volk werd gezegend, er waren inkomsten en er 
was vreugde en blijdschap.
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Dat nu zal straks ook gebeuren. Israël zal dan bijzonder gezegend worden. De 
volken zullen van hun vermogen schenken aan Israël. Israël zal geprezen worden 
in plaats van gesmaad door hun vijanden. Er zal vreugde en blijdschap zijn in het 
beloofde land, vrede en gerechtigheid. 

Dit alles onder de heerschappij van Koning Messias Jezus. In Openbaring 20:6 zegt 
de Messias Zelf dat niet alleen de mannen van Israël priesters zullen zijn, maar ook 
al degenen die wedergeboren zijn uit de Joden en de volken, zullen priesters zijn 
en met Hem als koningen op de aarde regeren.

Jesaja 61:6  Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: 
dien zult u beroemen in hun luister. 7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande 
zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit 
hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

Openbaring 5:10  En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en 
wij zullen als koningen regeren over de aarde.

Openbaring 20:6  Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen 
heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, 
en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

De volken zullen tot de erkenning komen dat 
Israël het volk van God is.
En dat het volk door Hem gezegend wordt. 

Wat een grote verandering vergeleken bij nu. 

Wanneer dat gaat gebeuren? Dat gaat plaats vinden in het Messiaanse Vrederijk, na 
de terugkomst van de Heere Jezus.

Jesaja 61:9  Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, en hun nakome-
lingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht 
zijn dat de HEERE heeft gezegend.

Romeinen 9:6  Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die 
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uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, 
zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 
Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de 
belofte worden als nageslacht gerekend.

Hoe zal het zijn? 

Israël zal de zaligheid en verzoening van God ontvangen. 

Israël zal de gerechtigheid zoeken en kennen.

Wat is gerechtigheid? Dat is kort gezegd, recht voor God worden en zijn. De mens 
staat vanuit zichzelf niet recht voor God doordat de mens als zondig schepsel gebo-
ren wordt. De mens zoekt en kent die gerechtigheid van God ook niet meer. 

De mens zoekt wel op allerlei wijzen zichzelf te rechtvaardigen. Door b.v. te wijzen op 
alle goede werken die hij gedaan zou hebben. Om recht voor God te kunnen staan, 
moet de mens echter opnieuw geboren worden. Dan wordt door geloof de gerechtig-
heid van Christus hem toegerekend en is hij gerechtvaardigd. Dat de mens wederge-
boren moet worden heeft de Messias Jezus ook duidelijk geleerd aan de Schriftgeleerde 
Nicodemus. Ook op vele andere plaatsen kunnen we dit Gods Woord lezen.

Wedergeboren worden is een werk van God, maar 
de mens moet wel willen.
De Heere HEERE zal gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken.

Mijn heil zal niet uitblijven, maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn luister.

Mijn heil zal voor eeuwig bestaan.

Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan, en Mijn heil van generatie op 
generatie.
De mens wil vanuit zichzelf, vanuit zijn “oude natuur” niet veranderen, niet we-
dergeboren worden. Maar als God gaat werken, wie zal het keren? De HEERE laat 
door de profeet Jesaja aan het Joodse volk beloven dat Hijzelf het volk van haar 
ongerechtigheid zal verlossen en aan het volk Zijn gerechtigheid zal schenken. Dan 
zal het volk weer recht voor God staan. 

Zij zijn dan opnieuw geboren, verlost van de ongerechtigheid. Dat gerechtvaardigd 
voor God zijn is niet tijdelijk, nee, het is voor altijd, voor eeuwig. De gerechtigheid 
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van Christus wordt hen door geloof toegerekend, niet door de werken. Zelfs als 
deze oude aarde ophoudt te bestaan en er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel 
komt, dan blijft die gerechtigheid voor God voor het Joodse volk bestaan.

Jesaja 61:10 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, 
want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtig-
heid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk 
hoofd sieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. 11 Want zoals de aarde 
haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo 
zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken.

Zij zullen een nieuwe naam krijgen.
Ieder kind van God kan weten of hij die naam heeft ontvangen. Of hij een 
“verloste des Heeren” is.

U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE.

De HEERE verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. De Heere verbindt 
Zich met dat land. Dit heeft God ook aan Abraham beloofd.

Uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.

Zijn loon, dat zijn Zijn heiligen. Deze heiligen zijn Hem door de Vader gegeven. 
De vraag komt op ons af of wij daar ook bij horen? Hoort u daar bij? Door de 
genade van God mag ik daar bij horen.

In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen.

Zij zullen Israël noemen: het heilige volk, de verlosten van de HEERE.

Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Abram, Sara, en Jakob kregen een nieuwe naam van God. In het NT wordt Petrus 
genoemd, die een nieuwe naam krijgt. Zo krijgen al Gods kinderen een nieuwe 
naam. Welke naam is dat? Dat zal ieder voor zichzelf weten. 

De profeet Jesaja helpt ons echter op weg. Hij zegt: “Zij zullen genoemd worden: 
heilig volk, verlosten des Heeren.” Ieder kind van God kan weten of hij die naam 
heeft ontvangen. Of hij een “verloste des Heeren” is. Een ander mens kan dat nog 
wel denken en vermoeden, maar alleen wij zelf kunnen dat zeker weten. Hoe dan? 

De apostel Paulus zegt in Romeinen 8: 16: “Deze Geest getuigt met onze geest, dat wij 
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kinderen Gods zijn.”

Als iemand de Heilige Geest ontvangen heeft, weet hij ook of hij of zij die nieuwe 
naam ontvangen heeft. In die dagen hebben allen in Israël de Heilige Geest ont-
vangen en krijgen zij allen die nieuwe naam.

Jesaja 62:1  Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil 
zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende 
fakkel. 2 De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult 
met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal. 

Jesaja 62:3  U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke 
tulband in de hand van uw God. 4 Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en 
tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij, maar u zult genoemd worden: 
Mijn welgevallen is in haar, en uw land: getrouwde; want de HEERE verlangt naar u, en 
uw land zal getrouwd worden.

Jesaja 62:10  Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, 
verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de 
volken. 11 Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg tegen de 
dochter van Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon 
gaat voor Hem uit. 12 Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlosten van de HEERE, 
en u zult genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.

Jeremia 33:16  In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. 
Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Openbaring 2:17  Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt. Aan 
wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen ge-
ven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

God zal Zich verblijden over Israël.

Jesaja 62:5  Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen 
trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich 
over u verblijden.
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Dag en nacht wachters. 

Op de muren van Jeruzalem. Wanneer? 

In de tijd van het Messiaanse Vrederijk. 

Niet één wachter. Neen, meerdere. 

Jesaja 62:6  Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij 
zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun 
u geen rust.

Er zijn in onze tijd bepaalde groeperingen christenen uit de volken, die menen dat 
wij dit nu al in praktijk moeten brengen. Zij brengen dit ook letterlijk in praktijk in 
Jeruzalem. Dit berust op een dwaling.

De HEERE heeft gezworen: nooit zal Ik uw koren en wijn aan vijanden en 
vreemdelingen geven.

In de tijd van het Oude Testament werd Israël heel vaak geplaagd door haar vijan-
den. Of het land werd bezet en de bevolking werd al of niet weggevoerd in balling-
schap of verstrooid. Daarna kwamen de opbrengsten van het land ten goede aan 
hun vijanden. 

De HEERE heeft echter gezworen dat in die dagen, de dagen van het Vrederijk, dit 
nooit meer zal gebeuren. Het tegendeel zal plaats vinden. In Jesaja 61:6 staat dat zij 
het vermogen van de heidenen zullen genieten!

Jesaja 62:8  De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm: 
Nooit zal Ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen vreemde-
lingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt! 9 Maar wie het 
inzamelen, zullen het eten en de HEERE prijzen, en wie hem oogsten, zullen hem drinken 
in de voorhoven van Mijn heiligdom.
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Uw heil, dat is de Heere Jezus. 
Het loon dat Hij bij Zijn komst met Zich heeft, zijn degenen die verlost zijn 
door Hem, Zijn heiligen. 

Zijn heiligen die dan een hemels lichaam hebben ontvangen, de verlosten.

Jesaja 62:11  Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg 
tegen de dochter van Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn ar-
beidsloon gaat voor Hem uit. 12 Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlosten van 
de HEERE, en u zult genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.
Er zal zegen zijn voor land, mens en dier.

In het voorgaande hebben we al vele zegeningen besproken. De zegeningen zullen 
zó groot en veel zijn, dat er bijna geen woorden voor te vinden zijn om dit uit te 
drukken. De zegeningen betreffen mensen, beesten en land. Kortom, alles wordt 
gezegend. De zegeningen zijn zowel geestelijk als materieel. 

Vanuit de bekering van Israël en de vergeving van hun zonden volgen ook allerlei 
materiële zegeningen. De HEERE is geen karig God. Integendeel. Zij zullen een 
overvloed van zegeningen ontvangen uit de Hand van hun God.

Jesaja 65:17  Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige 
dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 

In het Messiaanse Vrederijk.

Hoe zal het daar zijn? 
De profeet mag daar veel informatie over geven. 

GOD zal Zich verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Zijn volk.

Geen stem van geween zal er meer in gehoord worden.

De mensen zullen oud worden, maar nog wel sterven.

De mensen hebben nog wel hun oude natuur, ook al zijn ze opnieuw geboren.

Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van 
hun vrucht eten.

In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander 
eten.
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Zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun 
nakomelingen met hen.

Voordat zij roepen: Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken: Ík zal horen.

Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden.

Een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn.

Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten.

Jesaja 65:18  Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want 
zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over 
Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord 
worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar 
enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man 
zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt 
worden. 21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van 
hun vrucht eten. 

Jesaja 65:22  In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen 
ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn 
uitverkorenen zullen lang genieten van. het werk van hun handen. 23 Zij zullen zich niet 
voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nage-
slacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. 24 En het zal 
geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. 
25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een 
rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf 
aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

Op die dag zal het gebeuren: Zacharia 12:10 Maar over het huis van David en over 
de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uit-
storten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Dan worden ze opnieuw geboren. Daar spreekt de profeet Jesaja over namens 
de HEERE. 

Jesaja 66:7  Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar 
kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. 8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie 
heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een 
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volk geboren kunnen worden in één keer? 9 Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, 
of zij heeft haar zonen al gebaard. zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? 
zegt uw God. 

De vrede en luister van Jeruzalem.
“Allen die Jeruzalem lief hebben, u zult u gaan verblijden en verheugen. Alle die 
nu over haar treuren. U mag dan met volle teugen genieten van haar luister.”

Jeruzalem zal een stad van vrede worden.

Jesaja 66:10  Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. 
Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, 11 opdat u mag zuigen en 
verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met volle teugen mag laven 
en vreugde mag scheppen aan de overvloed van haar luister. 12 Want zo zegt de HEERE: 
Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken 
als een alles overstromende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de 
knieën vertroeteld worden.

In Jeruzalem zult u getroost worden. 
Daar zult u vrolijk van worden. 

De HEERE zal troosten als een moeder. God is een Vader, geen moeder. Dit 
voor alle duidelijkheid. De Heere Jezus noemt God Zijn Vader, niet Zijn moeder. 
Duidelijk toch? 

Maar God heeft ook de vrouw geschapen en Hij weet wat de specifieke gaven en 
eigenschappen van een vrouw, van een moeder, zijn. Beiden, man en vrouw, zijn 
naar Gods beeld geschapen. 

Jesaja 66:13  Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem 
zult u getroost worden! 14 U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal 
groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn 
dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn. 

Als de Heere Jezus terugkomt worden Zijn vijanden door Hem vernietigd. 

Dat zijn er niet weinig.

Jesaja 66:15  Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen 
als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in 
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vlammen van vuur. 16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak 
voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. 17 
Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die varkensvlees 
eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt 
de HEERE. 

De roeping van de volken.
De tijd komt dat Ik alle volken en talen bijeen zal brengen. 

Zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.

Ik zal een teken op hen aanbrengen. 

Welk teken is niet bekend.

De HEERE kiest uit Israël boodschappers die het Evangelie moeten verkondigen 
aan de volken die er nog niet van gehoord hebben.

Zij zullen al uw broeders uit alle volken brengen als graanoffer aan de HEERE 
naar Mijn heilige berg, naar Jeruzalem.

Ik zal enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de HEERE. 
Aanstellen tot herders, voorgangers en diakenen. In de Handelingen van 
de apostelen en de Brieven kunnen we lezen wat deze gaven van de Geest 
inhouden. 

Jesaja 66:18  Ik ken hun werken en hun gedachten! De roeping van de heidenvolken De 
tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn 
heerlijkheid zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het 
gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boog-
schutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben 
gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder 
de heidenvolken verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken bren-
gen als graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muil-
dieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, 
zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen. 
21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de HEERE. 

Israël, ook het nageslacht, zal tot in eeuwigheid blijven bestaan. Dat staat net 
zo vast zegt de HEERE, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voor Hem vast 
staan.
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Van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat zal alle vlees komen 
om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht.

Hoe dit zal zijn wordt niet meegedeeld. De HEERE zal voorzien.

In het Vrederijk zal als rustdag de sabbat worden gehouden. Niet de zondag. 
Ook nu houden de Joden nog steeds de sabbat als rustdag. Het is voor hen een 
eeuwige instelling.

In de omgeving van Jeruzalem liggen de dode lichamen van de vijanden van de 
Heere Jezus, die door Hem zijn gedood bij Zijn komst. 

Jesaja 66:22  Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor 
Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en 
uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan 
en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aange-
zicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de 
mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun 
vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

Profetieën over de bekering van Israël door 
de profeet Jeremia.
Over de liefde van God en Israël in de bruidsdagen. Een terugblik.

Jeremia 2:2  Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw 
bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt 
gezaaid. 3 Israël was heilig voor de HEERE, de eersteling van Zijn opbrengst.

Israël was de vrouw van God. Zo noemt God Zelf Zijn volk in het begin van Zijn 
verkiezing van Israël. In Jeremia 32: 32 bevestigt de HEERE dat Hij Israël getrouwd 
had. Maar door ongehoorzaamheid en overtreding van al Gods geboden heeft 
Israël haar God (Man ) verlaten. Zij hebben van hun kant het verbond verbroken. 
Maar God van Zijn kant niet. 

Israël heeft overspel gedaan en heeft andere goden nagelopen. Daarom heeft God 
Israël voor een korte tijd verlaten, omdat Hij toornde over haar. Israël is nu als een 
vrouw zonder Man, een verlatene noemt God haar.

God belooft in Jesaja 54 dat Hij opnieuw Israël als vrouw zal aannemen. God zal 
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Israël opnieuw tot bruid werven, voor eeuwig ondertrouwen. Israël zal zelfs de 
schande van haar zonden vergeten en niet meer denken aan de smaad en ellende 
van haar verlaten- zijn. 

Dan zal de HEERE zich weer over Israël ontfermen met eeuwige goedertierenheid. 
Dit zal plaats vinden aan het begin van het duizendjarig Vrederijk. Wanneer het 
gehele overblijfsel van Israël tot bekering zal komen. De HEERE zal Israël opnieuw 
voor eeuwig tot bruid/vrouw werven. Zij zal geen overspel meer doen en God zal 
weer de Man van de vrouw Israël zijn.

In de volgende teksten bevestigt God dat Israël, de getrouwde is en dat God vrolijk 
over haar zal zijn, gelijk een bruidegom over een bruid. Hier staat niet dat Israël de 
bruid van de Messias is. Zij is de “vrouw” van de HEERE, de vrouw van de jeugd. 

Daarom wordt het ook overspel genoemd, als Israël andere goden gaat nalopen 
en dienen. Andere benamingen voor Israël die we in de Schrift tegenkomen zijn: 
jonkvrouw, dochter van Sion, dochter van Jeruzalem. (Jesaja 37:22).

Israël heeft het Oude Verbond dat de HEERE met Israël had gesloten op de Sinaï, 
door middel van Mozes, verbroken. De HEERE heeft na het overspel van Israël 
(tienstammenrijk), dit volk weggestuurd of verlaten (Jeremia 3:8) en haar een 
scheidbrief gegeven. Mede om haar zuster Juda te waarschuwen. Het bijzondere 
echter is dat de HEERE Zijn volk weer een nieuw huwelijk (verbond) aanbiedt. De 
HEERE is genadig en barmhartig.

Jeremia 3:8  Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel 
had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat 
Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven.

De HEERE roept Israël op tot bekering en belooft dat Hij niet eeuwig zal 
toornen.

Jeremia 3:12  Ga deze woorden prediken tegen het noorden, en zeg: Keer terug, afvallig 
Israël, spreekt de HEERE, Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want Ik ben 
goedertieren, spreekt de HEERE, Ik handhaaf Mijn toorn niet voor eeuwig.

De HEERE heeft in Zijn genade en liefde beloofd dat Hij met het huis van Israël 
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een Nieuw Verbond zal sluiten. Dat Verbond zal door Israël niet meer verbroken 
worden, want de HEERE heeft beloofd dat het een eeuwig Verbond zal zijn. 

Dat Israël dan wel het Verbond zal kunnen houden, komt omdat de HEERE Zijn 
wet in hun harten zal schrijven door Zijn Geest. Wanneer ging dat Nieuwe Verbond 
in? Dat Verbond ging in toen de Messias Zijn bloed had gestort op Golgotha voor 
de zonden der wereld. De Messias heeft het Nieuwe Verbond Zelf ingesteld toen 
Hij vóór Zijn lijden en sterven eerst het Pascha hield met Zijn Joodse discipelen (het 
Oude Verbond) en daarna overging op de instelling van het Heilig Avondmaal, de 
tekenen van het Nieuwe Verbond. Hij zei tijdens deze maaltijd:

Mattheüs 26:28  want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor 
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Een klein, maar wel belangrijk deel van het volk, heeft in Hem geloofd. Voldoende 
om tot zegen te zijn voor alle volken van deze wereld. Voor degenen die Hem aan-
genomen hebben, de Messias belijdende Joden, treedt het Nieuwe Verbond nu al 
in werking. De heidenen mogen delen in dat Nieuwe Verbond. Het andere deel van 
Israël zal pas later in het Nieuwe Verbond worden opgenomen.

Jeremía 3:14  Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb u getrouwd. 
Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen. 
15 Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand.

Er zal niet meer aan de ark van het verbond gedacht of erover gesproken 
worden.

De ark zal niet opnieuw gemaakt worden.

De ark van het verbond stond oorspronkelijk opgesteld in de tabernakel. Eerst in 
de woestijn en later in Jeruzalem in de tempel. Op de ark lag het verzoendeksel, de 
plaats waarop de zonden van het volk verzoend moesten worden door middel van 
het bloed van stieren en bokken dat erop gesprengd werd.

Door het offer van de Messias is het offeren van dieren niet meer nodig. De ark 
was trouwens al heel lang niet meer in de tempel aanwezig. Met de verovering van 
de tempel door de Chaldeeën is ook de ark weggevoerd en nooit meer terugge-
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vonden. Wellicht dat er nu nog Joodse mensen zijn die terugverlangen naar de ark. 
Maar de HEERE zegt dat in die tijd niemand meer aan de ark zal denken. Het oude 
is voorbij, het Nieuwe Verbond is van kracht geworden. In Openbaring 11 lezen we 
weer opnieuw over de ark van het verbond. Deze blijkt in de hemel te zijn. Maar 
dit is de hemelse ark, waarvan de aardse een afbeelding was. Aan Mozes werden 
afbeeldingen getoond van de hemelse dingen.

Jeremia 3:16  En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vrucht-
baar wordt in het land, spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het 
verbond van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan 
denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden. 

Openbaring 11:19  En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark 
van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, 
donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

De HEERE heeft veel verdriet gehad over de ongehoorzaamheid van Zijn volk.

Uit de woorden van Jeremia 3:19 geeft de HEERE ons een blijk van Zijn hoop en 
verwachting. Hij hoopte en verwachtte dat Israël tot Hem terug zou keren. Wat 
moet het de HEERE bedroefd hebben dat Israël zich niet bekeerde en andere goden 
(afgoden) bleef dienen. Terwijl Hij toch de ganse dag Zijn armen uitgestrekt hield 
om Zijn volk te verwelkomen.

Zie ook Jesaja 65:2; Jeremia 3:4; Jeremia 31:20 en Hosea 11:8.

Juda en Israël zullen weer verenigd worden.
Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden naar het land dat Ik uw 
vaderen in erfelijk bezit heb gegeven.

Jeruzalem zal weer de troon van de HEERE worden.

Alle volken zullen samenstromen tot de Naam van de HEERE, tot de Heere 
Jezus, te Jeruzalem. 

Jeremia 3:17  In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle hei-
denvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen 
niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan. 18 In die dagen zal het huis van 
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Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden 
naar het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven. 19 Ík had wel gezegd: Hoe 
kan Ik u tot kinderen maken en u een begerenswaardig land geven, het sierlijke erfelijk 
bezit van de heidenvolken? Ik zei: U zult tot Mij roepen: Mijn Vader, en u zult zich van 
achter Mij niet afkeren.

Ik zal terugkeren en Mij over hen ontfermen.
Ik zal hen terugbrengen, een ieder naar zijn erfelijk bezit.

Jeremía 12:15  Maar nadat Ik hen weggerukt heb, zal het gebeuren dat Ik zal terugkeren 
en Mij over hen zal ontfermen. Ik zal hen terugbrengen, eenieder naar zijn erfelijk bezit en 
eenieder naar zijn land.

Ik zal u vóór dit volk stellen als een bronzen vestingmuur.

Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen.

Ik zal u redden uit de hand van de kwaaddoeners, Ik zal u verlossen uit de greep 
van de geweldplegers.

Jeremía 15:19  Daarom, zo zegt de HEERE: Als u terugkeert, laat Ik u terugkeren, u zult voor 
Mijn aangezicht gaan staan. Als u wat kostbaar is, afscheidt van wat waardeloos is, zult u als 
Mijn mond zijn. Laten zíj terugkeren naar u, maar ú mag niet terugkeren naar hen. 20 Ik zal u 
vóór dit volk stellen als een bronzen  vestingmuur Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet 
aankunnen, want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, spreekt de HEERE. 21 Ik zal u 
redden uit de hand van de kwaaddoeners, Ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers.

Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen 
verdreven had, geleid heeft. 

Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

Jeremía 16:14  Daarom,  zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd 
zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, 
15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al 
de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun 
land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
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Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen 
bijeenbrengen uit alle landen.
Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien.

 y Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen.
 y  Zij zullen niet meer bevreesd zijn.
 y Ik zal voor David een rechtvaardige SPRUIT doen opstaan. 
 y Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen.
 y Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
 y In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen.
 y Men zal de Heere Jezus noemen DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 

Jeremía 23:3  Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de 
landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, 
en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden.

Jeremía 23:4  Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet 
meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE. 5 Zie, er komen 
dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. 
Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op 
de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn 
Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 

Ik zal hen naar dit land doen terugkeren.
Ik zal hen bouwen en niet afbreken.

Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben.

Zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn.

Zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart.

Jeremia 24:6  Ik zal Mijn oog op hen gericht houden ten goede en Ik zal hen naar dit 
land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet weg-
rukken. 7 Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij zullen 
Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren 
met heel hun hart.
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Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij 
zullen het in bezit nemen.

Jeremía 30:3  Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal bren-
gen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal 
terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit 
nemen.
Wees niet bevreesd. Ik ga u verlossen uit verre landen.

Zodat Israël terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik 
aanjaagt. 

Jeremía 30:10  U dan, wees niet bevreesd,  Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees 
niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het 
land van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en 
niemand hem schrik aanjaagt. 

De HEERE zal het Joodse volk bestraffen met 
mate. Wat is met mate? 
De HEERE zegt dat Hij hen niet zal vernietigen, er geen einde aan zal maken. 

De straf van de HEERE was de verstrooiing. Geen vernietiging. Kastijden en/of 
straffen met mate, betekent niet hen doden. 

Sommigen beweren dat de Holocaust een straf van God was. Dat is niet juist. 
De mensen die deze vernietiging bewerkt hebben, zullen het oordeel van God 
niet ontgaan. 

Jeremia 30:11  Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak 
een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal 
Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor 
onschuldig houden.

Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE

Jeremía 30:17  Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt 
de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.

Want wie is Hij die met Zijn hart borg wordt om tot Mij te naderen? Dat is de 
Heere Jezus.
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U zult Mij tot een volk zijn en Ík zal u tot een God zijn.

De Heerser zal voortkomen uit Israël.

Jeremia 30:21  Zijn Machtige zal één van hem zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden voort-
komen. Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie is hij die 
met zijn hart borg wordt om tot Mij te naderen? – spreekt de HEERE. 22 En u zult Mij 
tot een volk zijn en Ík zal u tot een God zijn.

Heerlijke beloften voor het Joodse volk:
 y Israël, alle stammen, zullen het volk van God genoemd worden.
 y God heeft Israël lief met een eeuwige liefde.
 y God zal Israël weer opbouwen.
 y In het Vrederijk zal er vreugde en blijdschap zijn. Zelfs heilige reidansen.
 y Wijngaarden zullen geplant worden op de bergen van Samaria. Vruchten zul-

len ook worden genoten.

Jeremía 31:1  In die tijd, spreekt de HEERE, zal Ik al de geslachten van Israël tot een 
God zijn, en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 2 Zo zegt de HEERE: Het volk dat aan het 
zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn toen Ik op weg ging om 
hem, Israël, tot rust te brengen. 3 Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: 
Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. 
4 Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich 
tooien met uw tamboerijnen, opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke men-
sen. 5 Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen 
planten en de vruchten genieten.

Mattheüs 5:5  Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Mattheüs 5:8  Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Psalm 25:12  Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij 
moet kiezen. 13 Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten.

 y Oproep in het Vrederijk om naar Sion te gaan.
 y Israël zal het hoofd van de volken zijn.
 y Alle Joden zullen terugkomen uit het land van de vijand.
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 y Zing vrolijk over Jakob, met blijdschap!
 y Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van Israël.
 y Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied.

Jeremía 31:6  Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland 
van Efraïm: Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de HEERE, onze God! 7 Want zo 
zegt de HEERE: Zing vrolijk over Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de hei-
denvolken! Laat het horen, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van 
Israël.

Ik doe hen komen van de uithoeken van de aarde.
Onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden, met elkaar: 
met een grote menigte.

Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij.

Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals 
een herder zijn kudde hoedt.

Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht.

Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion.

Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen 
en de ouderen met elkaar. 

Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij maken 
na hun verdriet.

Er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen 
terugkomen naar hun gebied. 

Jeremía 31:8  Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbren-
gen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en 
barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. 9 Onder 
geween zullen zij komen, onder smeekbeden zal Ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar 
waterbeken, op een rechte weg, waarop zij niet zullen struikelen, want Ik ben Israël tot 
een Vader, en Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij.1) 10 Hoor het woord van de HEERE, hei-
denvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid 
heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. 11 
Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en hem verlost uit de hand van hem die sterker 
was dan hij. 12 Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen 
naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar 
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de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, zij zullen voortaan 
niet meer treurig zijn. 13 Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook 
de jongemannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik 
zal hen troosten, Ik zal hen blij maken na hun verdriet. 14 Ik zal de ziel van de priesters 
verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt 
de HEERE……… 17 en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinde-
ren zullen terugkomen naar hun gebied. 

1)Exodus 4: 22  Dan moet u tegen de farao zeggen: Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, 
Mijn eerstgeborene, is Israël.(Efraim =Israël)

Bedwing uw stem van geween.

Er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen 
terugkomen naar hun gebied.

Jeremía 31:16  Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tra-
nen, want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand 
terugkomen, 17 en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen 
zullen terugkomen naar hun gebied.

Getuigenis van Efraïm.

Over de bekering van Efraïm.

Met Efraïm wordt vaak het tienstammenrijk aangeduid. In deze profetie kan 
zelfs geheel het Joodse volk bedoeld zijn. 

Verklaarders denken dat deze profetie wijst op de bekering van het Joodse volk 
tijdens de terugkomst van de Heere Jezus.

Jeremia 31:18  Ik heb zeker gehoord dat Efraïm zichzelf beklaagt: U hebt mij gestraft, 
ik ben gestraft als een ongetemd kalf. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want U bent 
de HEERE, mijn God.19 Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen. Nadat ik 
met mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja, 
ook te schande geworden, omdat ik de smaad van mijn jeugd meedraag.



90

Antwoord van God over Efraïm.
Een ontroerende getuigenis van de liefde van God voor Efraïm, het 
tienstammenrijk. Of zelfs voor geheel Israël.

Efraïm is een dierbare zoon.

Efraïm is een lievelingskind.

God denkt voortdurend aan hem.

Mijn binnenste is bewogen over hem.

Ik zal Mij zeker over hem ontfermen.

Jeremia 31:20  Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon, is hij voor Mij niet een lieve-
lingskind? Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend aan hem. 
Daarom is Mijn binnenste bewogen over hem, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, 
spreekt de HEERE.

Israël is en blijft Gods oogappel, ondanks haar 
afkerigheid.

Deuteronomium 4:31  Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal 
u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij 
onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.

Er zijn mensen die zich christenen noemen en God niet op Zijn Woord geloven. Zij 
beweren dat Israël nu (sinds de komst van Christus) niet meer het uitverkoren volk 
van God is en voor wie God een speciaal plan heeft. Zij verkondigen dat Israël nu 
gelijkgesteld is aan alle andere volken. Zij vergeestelijken alle beloften voor Israël 
tot een vorm van vervangingstheologie. Zij geloven ook niet dat er letterlijk een 
duizend jarig Vrederijk komt, de tijd waarin Christus op de troon zal zitten in de 
tempel te Jeruzalem en daar als Koning zal heersen. Zij geloven dus ook de vele, 
vele teksten in de Bijbel niet, waar over dit onderwerp geprofeteerd wordt. Ja, wat 
geloven zij nog wel? Velen denken het beter te weten dan God Zelf en dus maken 
ze Hem tot een leugenaar. 

God noemt dit het lasteren van Zijn heilige Naam. Hieruit blijkt dat ze de duivel als 
vader hebben. Zij beroepen zich op leringen, inzichten en tradities van mensen. In 
vele opzichten is de vervangingstheologie, die leert dat de kerk in plaats van Israël 
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is gekomen, nog springlevend. Er is nog veel rooms zuurdesem overgebleven.

De Heere Jezus zegt: “Als je Mijn woorden niet gelooft, heb je Mijn Vader niet tot 
Vader, maar heb je een andere vader, de duivel”. De leugenaar en de moordenaar 
van de beginne.

De Heere Jezus zegt tegen een Schriftgeleerde: “Zonder een nieuwe geboorte kunt 
u het Koninkrijk van God niet zien”. (Johannes 3:3).

 Over het duizend jarig Koninkrijk zegt de Heere Jezus: “En zij leefden en gingen als 
koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” (Openbaring 20:40).
Oproep om terug te keren naar de verlaten steden.

Jeremia 31:21 Richt merktekens op, zet u wegwijzers neer. Richt uw hart op de ge-
baande weg, de weg die u bent gegaan. Keer terug, maagd Israël, keer terug naar 
deze steden van u. 22 Hoelang blijft u draaien, afvallige dochter? 

De HEERE heeft iets nieuws geschapen op de 
aarde.

Een vrouw zal een man omvatten.

Een machtig Man, de Zoon van God; werd geschapen, werd verwekt en werd omvat 
in de baarmoeder van de maagd. De vrouw, van wie Hij het Zaad zou zijn en van 
wie Hij ook het Zaad was: 

Dit was een ‘nieuw’, ongehoord, buitengewoon iets, een ‘schepping’, een werk van 
de almachtige kracht van de Heilige Geest! 

De menselijke natuur van Christus werd gevormd en voorbereid door het werk van 
de Heilige Geest, zonder de hulp van de mens; en dit wordt nu genoemd als een 
argument en een aanmoediging voor de Joden om naar hun eigen land terug te 
keren, aangezien de Messias daar uit een maagd zal worden geboren, zoals was 
voorzegd. 

Jeremia 31:22b  …Voorzeker, de HEERE heeft iets nieuws geschapen op de aarde: een 
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vrouw zal een man omvatten.
Dit zegt Rabbi Joshua ben Levi,

“Hij, dat wil zeggen, God, geneest met dezelfde wonden als Hij geslagen heeft; zo 
zult u in Israël zien dat zij zondigden door een maagd, en werden gestraft in maag-
den (Ezechiël 23:1-49); (Klaagliederen 5:1-22); zo troost hij hen door een maagd, 
volgens (Jeremia 31:21, Jeremia 31:22); “keer je weer om, o maagd van Israël” “een 
vrouw zal een man omvatten”. Rabbi Huna, in de naam van Rabbi Idi en Rabbi 
Joshua, zei, dat deze Man de Koning Messias is, van wie wordt gezegd, (Psalm 2:7), 
“heden heb Ik u verwekt”. (John Gill 1697-1771)

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE dat

Ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en 
zaad van dieren.

Ik zal waken om te bouwen en te planten.

Ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven.

Jeremia 31:23  Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zij zullen in 
het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen, wanneer Ik een omkeer zal bren-
gen in hun gevangenschap: Moge de HEERE  u zegenen, woonplaats van gerechtigheid, 
heilige berg. 24 Daarin zullen Juda en al zijn steden met elkaar wonen, akkerbouwers 
en wie met de kudde rondtrekken. 25Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven 
en elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld. 27 Zie, er komen dagen, spreekt 
de HEERE, dat Ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van 
mensen en zaad van dieren. 28 Dan zal het gebeuren, dat Ik ten aanzien van hen zal 
waken om te bouwen en te planten, zoals Ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg 
te rukken en af te breken, om omver te halen en te vernielen, en hun kwaad aan te doen, 
spreekt de HEERE. 29 In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe 
druiven gegeten, en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. 30 Maar ieder zal 
om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden 
zullen stomp worden.
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Een nieuw verbond van de HEERE met het Joodse 
volk.

Wat zijn de kenmerken van dat Nieuwe Verbond?

Het is een totaal ander verbond dan het verbond van de Sinaï. Israël heeft dat 
verbond verbroken.

Ik zal Mijn wet in hun harten schrijven.

Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Zij zullen Mij allen kennen, vanaf de kleinste tot de grootste. Die kleinste moet 
wel al kunnen geloven. Het zijn geen pasgeboren baby’s.

Het is een verbond met uitsluitend gelovigen. 

Jeremia 31:31  Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël 
en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik 
met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land 
Egypte te leiden- Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, 
spreekt de HEERE.

Jeremia 31:33  Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël 
sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun 
hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen 
zij niet meer eenieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: 
Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, 
spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer 
denken. 

De beloofde Messias, de Heere Jezus, viert met Zijn discipelen het beloofde 
Nieuwe Verbond met de instelling van het Heilig Avondmaal. Een Maaltijd 
waarin het brood wijst op het lichaam van de Zaligmaker, dat aan het kruis 
verbroken zal worden en waarin de wijn wijst op het bloed van de Heiland dat 
aan het kruis zal vloeien. Tot vergeving van de zonden van velen.

Zonder Zijn offer zou er geen Nieuw Verbond mogelijk zijn.

Mattheüs 26:26  En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, 
brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is het Mijn lichaam. 
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27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink 
allen daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Jeruzalem zal herbouwd worden.

Er zal nooit meer iets worden afgebroken of vernietigd worden in het land.

Bj de komst van de Messias zullen er veel vijanden gedood worden. Jeremia 
spreekt over een dal vol dode lichamen.

Jeremia 31:37  Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen 
worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, 
dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, 
spreekt de HEERE. 38 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd 
zal worden voor de HEERE, van de Hananeël toren tot aan de Hoekpoort, 39 en dat het 
meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar 
Goa. 40  Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek 
Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor 
de HEERE zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken.

God heeft Israël lief met een eeuwige liefde.

Tijdens de tocht door de woestijn vanuit Egypte naar het beloofde land, heeft God 
in de Sinaï woestijn een verbond met Israël gesloten. Dit was een tweezijdig ver-
bond. Hetgeen betekent dat beide partijen zich aan dat verbond moeten houden. 
God had daarvoor wetten en regels gegeven. Symbolisch werd Israël daar de vrouw 
van God. 

Zo had God het bedoeld en ingesteld. Toen Israël andere goden ging dienen, be-
schuldigde God hen van overspel en hoererij. God stuurde boodschappers, profe-
ten naar hen toe om hen op te roepen zich te bekeren. Om terug te keren naar de 
God van het verbond, naar God hun Schepper, Die hen verlost had uit de slavernij 
van Egypte. 

God strafte hen met ballingschap en verstrooiing onder de volken. Desondanks 
bekeerden zij zich niet. Israël had dus het verbond verbroken. Hoe nu verder? Of is 
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Israël nu niet meer het volk van God? Is Israël een volk geworden als andere volken? 
We gaan zien wat God er Zelf van zegt. 

Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad.

Eeuwig houdt niet op. Er komt geen einde aan.

Jeremia 31:3  Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde 
heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.

Door de profeet Jeremia zegt God dat Hij Israël heeft lief gehad met een eeuwige 
liefde. Die liefde van God houdt dus niet op, is eeuwig. God is een God Die niet 
liegen kan. 

Maar er staat toch lief gehad. Dus nu niet meer? Als dat zo zou zijn, zou de liefde 
van God niet eeuwig zijn. God bedoelt hier, denk ik, te zeggen dat Zijn liefde voor 
Israël al begonnen is met de uitverkiezing van Abraham en het verbond dat Hij met 
hem sloot. Ook een eeuwig verbond. Omdat Zijn liefde eeuwig is, is die liefde on-
veranderlijk. Niet afhankelijk van de omstandigheden. Ondanks de afkerigheid van 
Israël? Ja, desondanks, want God heeft nog een plan met Israël. Het overblijvende 
deel van Israël zal tot bekering komen en de Heere gaan dienen in het Messiaanse 
Vrederijk.

God heeft gezworen bij Zichzelf dat het verbond dat Hij gesloten heeft met de va-
deren, met Abraham, Izak en Jakob, een eeuwig verbond is. 

Psalm 105: 8-11  “Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig. Het verbond met Abraham 
Zijn vriend, bevestigt Hij van kind tot kind”. 

Dit is een onveranderlijke waarheid, die de NT- gelovigen nooit moeten en mogen 
vergeten. De kerk is niet in de plaats van Israël gekomen! De beloften voor Israël 
zijn niet overgegaan op de kerk! De doop is niet in de plaats van de besnijdenis 
gekomen!

Helaas is dat té vaak gebeurd. Nog zijn er gelovigen die denken dat er voor Israël 
geen toekomst meer is en dat er geen duizendjarig Vrederijk zal komen waarin 
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Christus op de troon van David zal zitten te Jeruzalem.

Abraham is het voorwerp van Gods eeuwige liefde. Wat beloofde God aan hem?

Dat Hij een eeuwig verbond met Abraham en zijn nageslacht sloot:

Met betrekking tot het volk. Met betrekking tot het land en met betrekking tot 
de stad Jeruzalem.

Er zijn nog steeds christenen die het Woord van God niet geloven en beweren dat 
het Joodse volk niet meer Gods volk is. Zij geloven niet dat het waar is wat God zegt 
in Genesis 17 vers 7 en 19. God heeft deze beloften in Zijn Woord niet herroepen. 
Integendeel! De vele teksten in dit boek bewijzen dat. Ze tonen duidelijk aan dat 
God in vervulling zal laten gaan wat Hij voorzegd en beloofd heeft.

Dat is in het verleden gebleken en zal ook in de toekomst blijken. Vgl. alle 
teksten in het Oude Testament die over de Messias gaan en die reeds vervuld 
zijn.

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins 
voorbij gaan. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid.” 

Zie: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”. HS  
www.themessiahrevealed.com 

Het is heel erg als we Gods Woord niet letterlijk geloven en daardoor God tot 
een leugenaar maken.

“Abraham geloofde in de HEERE; En Hij rekende het hem tot gerechtigheid.” 
(Genesis 15:6). 

Als bevestiging en teken van dat verbond, ontvangen Abraham en zijn nageslacht 
het teken van de besnijdenis van de voorhuid. Het is een eeuwig verbond dat niet 
verbroken mag worden. 

Genesis 17:7  Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun 
generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nage-
slacht na u.

Genesis 17:19  God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem 
de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor 
zijn nageslacht na hem.
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Psalm 105:8  Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan 
heeft, tot in duizend generaties,9 aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, 
en Zijn eed aan Izak.

De besnijdenis is een uiterlijk teken van het verbond om aan te geven dat de belof-
ten die bij dat verbond horen niet vergeten zullen worden. Zo zeker als dit teken, 
zijn ook de beloften van God aan Abraham. Het zijn eeuwige beloften. Deze belof-
ten zijn specifiek voor het Joodse volk.

Deze besnijdenis kan dan ook nooit vervangen worden door de kinderdoop, zoals 
het doopformulier van de Rooms-Katholieke Kerk en verschillende reformatorische 
kerken ons wil laten geloven. Dit is een grote misleiding en de doop van kleine kin-
deren vinden we nergens in Gods Woord. Dat gaat in tegen het verbond van God 
met Israël, dat een eeuwig verbond is. 
God zal hen terugbrengen en hen onbezorgd doen wonen.

Jeremía 32:37  Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn 
toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen 
terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.

Meer over de inhoud van het Nieuwe Verbond.

Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn.

Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen.

Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten.

En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven.

Ik zal Mij over hen verblijden en hen goeddoen

Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel 
Mijn ziel.

Jeremia 32:38  Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. 39 Ik zal hun 
één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen 
na hen. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal 
afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet 
van Mij afwijken. 41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in 
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getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel. 42 Want zo 
zegt de HEERE: Zoals Ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal Ik ook al het 
goede over hen brengen dat Ik over hen uitspreek.

Israël zal akkers kopen voor geld in het gehele land.

Daar zullen koopovereenkomsten van gemaakt worden.

Ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap.

Jeremia 32:43  Er zullen akkers gekocht worden in dit land, waarvan u zegt: Het is een 
woestenij, zodat er geen mens en geen dier meer is; het is in de hand van de Chaldeeën 
gegeven. 44 Men zal akkers kopen voor geld, de koopbrieven ondertekenen en verzegelen, 
en die door getuigen laten bevestigen in het land van Benjamin, in de omstreken van 
Jeruzalem, in de steden van Juda, in de steden van het Bergland, in de steden van het 
Laagland, en in de steden van het Zuiderland. Ik zal namelijk een omkeer brengen in hun 
gevangenschap, spreekt de HEERE.

God zal een eeuwig Nieuw Verbond met Israël 
sluiten.

Ik zal Mijn vreze in hun hart geven.

Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen.

Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel 
Mijn ziel.

Jeremia 32:40  Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet 
zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij 
niet van Mij afwijken. 41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen 
in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel. 42 Want zo 
zegt de HEERE: Zoals Ik al dit grote onheil over dit volk gebracht heb, zo zal Ik ook al het 
goede over hen brengen dat Ik over hen uitspreek.
God zal Israël de zonden vergeven en verlossen van alle ongerechtigheden.                            

Kan God tegelijk toornen en genadig zijn? Ja, dat kan. God toornt over Zijn volk 
Israël en kastijdt hen in Zijn grote liefde. Hij kastijdt iedere zoon die Hij aanneemt 
uit liefde. Als de Heere vindt dat die zoon dat nodig heeft, of als het tot de eer van 
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God dient. Zoals we b.v. in het leven van Job kunnen zien.                                                                             

De HEERE volvoert Zijn plan met Israël. Hij heeft ze nu gedeeltelijk teruggebracht 
naar het land, maar het is nog onder Zijn toorn. Maar de tijd zal spoedig komen 
dat de HEERE al hun zonden zal vergeven. Wanneer zal dat zijn? Dat zal zijn als de 
Heere Jezus terugkomt op de Olijfberg bij Jeruzalem.

Dit zal opgemerkt worden door alle volken van de aarde. De volken zullen zien hoe 
Israël gezegend wordt door God. De volken zullen zich verwonderen en verbazen 
over al het goede, over al het heil dat God aan Israël betoont.

Wél moet opgemerkt worden dat een klein deel van het Joodse volk door wederge-
boorte en bekering, al vergeving van zonden heeft ontvangen, doordat ze nu al de 
Messias hebben leren kennen als hun Verlosser en Zaligmaker. Zij behoren tot de 
Gemeente van Jezus Christus, bestaande uit Jood en heiden. Zij behoren tezamen 
tot de Bruid van Christus die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Maar ook in 
de tijd van het Oude Testament waren er vele Joodse mensen die rechtvaardig wa-
ren voor God. God noemt zelfs hun namen, zoals b.v. in Ezechiël 14:14 en 20, t.w. 
Noach, Daniël en Job en dan Abraham, Izak en Jakob. Zij werden allen uit het geloof 
gerechtvaardigd, gebaseerd op het volbrachte werk van Christus dat nog letterlijk 
in de toekomst moest plaats vinden. 

Alle Israëlieten gereinigd van al hun 
ongerechtigheden.
Het zal voor God worden tot een vreugdevolle naam, 

Tot roem en tot luister bij alle volken van de aarde. 

Die al het goede zullen horen dat Hij hun doet.

Als dit gaat gebeuren is het voor God ook tot Zijn vreugdevolle Naam, tot Zijn 
roem en luister onder de volken. Want de volken zien dan Zijn goedheid en gena-
de. De volken zullen dan bevreesd uitzien naar wat de Heere met hen gaat doen.

Jeremia 33:8  Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij 
gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen Mij ge-
zondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen. 9 Het zal voor Mij 
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worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de 
aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst zijn en sidderen 
vanwege al het goede en vanwege al de vrede die Ik het verschaf.

Het nieuwe leven in Israël.
In de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem zal weer gehoord worden:

De stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom 
en de stem van de bruid, 

De stem van hen die zeggen:

Loof de HEERE van de legermachten want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

De stem van hen die in het huis van de HEERE een lof offer brengen.

De HEERE zal namelijk een omkeer brengen in de gevangenschap van het land, 
zodat het weer wordt als vroeger.

De komst van de Heere Jezus en de reiniging van hun zonden heeft een enorm 
effect op het dagelijks leven in Israël. Ieder kind van God moet zich dat kunnen 
indenken. Wat voor uitwerking heeft de reiniging van onze zonden op ons leven 
gehad? Eerst leven tot eer van jezelf en nu leven tot eer van God. Nu met vreugde 
Zijn wil doen. Een totaal ander leven, een nieuw leven. Overgegaan vanuit het rijk 
der duisternis in het Koninkrijk van Zijn licht.

Jeremia 33:10  Zo zegt de HEERE: In deze plaats, waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, 
zodat er geen mens en geen dier meer is – in de steden van Juda en op de straten van 
Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, geen inwoner en geen dier meer in te 
vinden is, zal weer gehoord worden 11 de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, 
de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, de stem van hen die zeggen: Loof 
de HEERE van de legermachten, want de HEERE is goed, want Zijn goedertierenheid is 
voor eeuwig, en de stem van hen die in het huis van de HEERE een lof offer brengen. Ik zal 
namelijk een omkeer brengen in de gevangenschap van het land, zodat het weer wordt als 
vroeger, zegt de HEERE.

Jezus leert Zijn discipelen bidden om Zijn koninkrijk.

Het Messiaanse Vrederijk. Dat nu ook nog niet gekomen is.

Mattheüs 6:9  Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde 
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geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

In al zijn steden zal weer een weideplaats voor herders zijn die de kudde doen 
neerliggen.

Jeremia 33:12  Zo zegt de HEERE van de legermachten: In deze plaats – hij ligt verwoest, 
zodat er geen mens en geen dier meer in te vinden is – en in al zijn steden zal weer een 
weideplaats voor herders zijn die de kudde doen neerliggen. 13 In de steden van het Ber-
gland, in de steden van het Laagland, in de steden van het Zuiderland, in het land van 
Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem en in de steden van Juda zullen de kudden weer 
onder de handen van de teller doorgaan, zegt de HEERE.

De SPRUIT van David, de Messias, zal recht en 
gerechtigheid doen op aarde.

In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem onbezorgd wonen.

Jeruzalem zal heten: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

Er zal dan altijd een Man op de troon van Israël zitten. Deze Man is de Heere 
Jezus, de Koning van Israël.

In de Heere Jezus zijn alle OT offers vervuld en tot volmaaktheid gekomen. 

Offers voor de zonde door middel van dieren zijn dan niet meer nodig. 

Alleen nog offers van dankbaarheid.

Jeremia 33:14  Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand 
zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. 15 In die 
dagen en in die tijd zal Ik voor David een  SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. 
Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda verlost worden en 
zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE 
GERECHTIGHEID. 17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het niet aan een man 
ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit, 18 en aan de Levitische priesters zal 
geen man voor Mijn aangezicht ontbreken die het brandoffer brengt, het graanoffer in 
rook laat opgaan en het slachtoffer bereidt, alle dagen.
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Mijn verbond kan niet verbroken worden.

Mijn verbond met David kan niet verbroken worden.

Het nageslacht van Mijn dienaar David zal talrijk zijn als het zand aan de zee. 

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van het nageslacht van 
Abraham. 

Jeremia 33:20  Zo zegt de HEERE: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met 
de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, 21 dan 
zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen 
zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de pries-
ters, Mijn dienaren. 22 Zoals het leger aan de hemel niet geteld en het zand van de zee 
niet gemeten kan worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van Mijn dienaar David maken, 
en de Levieten, die Mij dienen. 

Jeremia 33:24  Hebt u niet gemerkt wat dit volk spreekt: De twee geslachten die de HEE-
RE verkozen had, die heeft Hij nu verworpen? Ja, zij verwerpen Mijn volk, zodat het voor 
hen geen volk meer is. 25 Zo zegt de HEERE: Als Mijn verbond met de dag en de nacht er 
niet is, als Ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb, 26 dan zal Ik ook 
het nageslacht van Jakob en van Mijn dienaar David verwerpen, zodat Ik uit zijn nage-
slacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob zal nemen. Want Ik 
zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en Mij over hen ontfermen.

Ik ga u verlossen uit verre landen.

Israël zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn.

Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle volken waarheen Ik u 
verdreven heb.

Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, 
maar u beslist niet voor onschuldig houden.
Jeremía 46:27  U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, wees niet ontsteld, Is-
raël! Want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun 
gevangenschap. Jakob zal terugkeren, rust hebben en zonder zorgen zijn, en niemand 
zal hem schrik aanjagen. 28 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt 
de HEERE, want Ik ben met u. Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle 
heidenvolken waarheen Ik u verdreven heb. Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde 
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maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.

Een eeuwig nieuw verbond met de HEERE. Hoe 
komt dit tot stand?

Al wenend zullen zij hun weg gaan – en zij zullen de HEERE, hun God, zoeken.

De Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen.

Zij zullen bij de HEERE gevoegd worden met een eeuwig verbond.

Jeremía 50: 4  In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zullen de Israëlieten komen, 
zij en de Judeeërs tezamen – al wenend zullen zij hun weg gaan – en zij zullen de HEERE, 
hun God, zoeken. 5 Zij zullen vragen naar Sion, hun gezicht gericht op de weg daarheen. 
Zij zullen komen en bij de HEERE gevoegd worden met een eeuwig verbond, het zal niet 
vergeten worden.
Het waren verloren schapen.

Hun herders hadden hen misleid.

De vijanden van het Joodse volk dachten dat ze door hun zonden niet meer 
Gods volk waren. 

Dat ze daarom ongestraft hen konden verdrukken, vervolgen, ja zelfs 
vernietigen.

Jeremia 50:6  Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun herders hadden hen misleid, 
hen naar de bergen geleid. Zij gingen van berg naar heuvel. Zij vergaten hun rustplaats. 
7 Allen die hen vonden, verslonden hen, en hun tegenstanders zeiden: Wij laden geen 
schuld op ons, omdat zij gezondigd hebben tegen de HEERE, de  woonplaats van de 
gerechtigheid, ja, de hoop van hun vaderen, de HEERE.

Belangrijk. 
Het is ook voor ons heel belangrijk om te weten hoe en waar het mis is gegaan. 

Het kwam door de herders, die niet goed voor hun schapen zorgden. 

Zij brachten de schapen op verkeerde wegen. 

Zo werd een heel volk misleid. 

Je ziet het ook nu om ons heen gebeuren. 

Het is heel erg dat er zoveel herders/voorgangers zijn die afwijken van de 
woorden van de Heere Jezus, hun eigen leringen verkondigen en daardoor velen 
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misleiden. 

De HEERE zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats.

Jeremía 50:19  Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel en de 
Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verzadigd worden.

De HEERE zal op één dag de ongerechtigheid 
wegnemen.                                 
Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom.                                     

U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.

Jeremia 50:20  In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zal gezocht worden naar 
de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn, en naar de zonden van Juda, maar 
ze zullen niet gevonden worden, want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik laat overblij-
ven.

De HEERE zal op één dag de ongerechtigheid en de zonde wegnemen. Wat een 
heerlijk vooruitzicht! Van wie zal de HEERE de zonde wegnemen? Dat kunnen we 
lezen in Jeremia 50:20 en in Micha 7:18. Het zal zijn van het overblijvende deel van 
Israël. Dat deel van Israël wat nog over is als hun Messias terugkomt.

Micha 7:18  Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat 
aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vast-
houden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij zal Zich weer 
over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden 
werpen in de diepten van de zee.

En het zal zijn op één dag. Al die mensen op één dag zonder zonde. Ook wordt op 
één dag alle zonde vergeven. De HEERE zegt dat Hij aan de zonden van Zijn volk 
niet meer zal denken, maar die in de diepte van de zee zal werpen (Micha 7:19). 
Andere volken zullen de ongerechtigheid van Israël zoeken, maar de HEERE be-
looft dat zij die niet zullen vinden. 

Dat zoeken naar de ongerechtigheid van Israël zien we ook in deze tijd al gebeu-
ren. Van veel ongelukken en rampen in de wereld krijgt Israël de schuld. Maar de 
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HEERE zal het voor Zijn volk opnemen, want in die tijd zullen de volken er niets 
kunnen vinden dat slecht en zondig is. 

Al die mensen zullen dan ook de HEERE kennen. Waarom kan de HEERE dat doen? 
Hij is toch een heilig God, die de zondaar straft voor de overtredingen en misda-
den? De reden van Zijn goedertierenheid lezen we al in: 

Zacharia 3:8  want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen……9 Ik zal de onge-
rechtigheid van dit land op één dag wegnemen. 10 Op die dag, spreekt de HEERE van de 
legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

Profetieën over de nieuwe geboorte van 
Israël door de profeet Ezechiël.
Ik zal u het land van Israël geven.

Zij zullen daarheen komen en daaruit al hun afschuwelijke afgoden en al hun 
gruweldaden wegdoen.

Israël zal het volk van God zijn en de HEERE zal hen tot een God zijn. 

God zal hen één hart geven en een nieuwe Geest in hun binnenste.

Dan zullen zij Mij tot een volk zijn, en zal Ik hen tot een God zijn.

Israël wacht nog een heerlijke toekomst. Dat zeggen velen mij niet na. Helaas! Veel 
volken willen Israël het liefst vernietigen. Gunnen Israël geen plaats meer onder de 
zon. Waarom? Omdat ze het volk van God zijn. Omdat ze het volk van de Messias 
Jezus zijn. 

In principe vechten ze tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde (de Heere Jezus). 
Psalm 2. 

Al beseffen en erkennen velen in Israël dat nog niet. Ook veel christenen en kerken 
zien geen toekomst voor Israël, omdat ze niet in het duizendjarig Vrederijk geloven. 
Dus ook nu nog is de vervangingstheologie springlevend! Men past de beloften 
voor Israël geestelijk toe op de kerk en op zichzelf.

Maar God zegt Zelf in Zijn Woord dat Israël Zijn volk is, dat Hij hen tot een God zal 
zijn. Dat ze zullen wonen in het land, dat aan de vaderen beloofd is en dat straks, in 
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die dagen, ook het volk van Israël zal zeggen: “De HEERE is mijn God”. Dan zullen 
ze al Gods geboden doen, met een hart dat nieuw is gemaakt door de Geest van 
God.

Ezechiël 11:17  Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, 
en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent, en Ik zal u het land van 
Israël geven. 18 Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn afschuwelijke afgoden en al 
zijn gruweldaden wegdoen.

Ezechiël 11:19  Ik zal hun één hart geven en een nieuwe Geest in uw binnenste geven. 
Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, 20 zodat 
zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan 
zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ik hun een God zijn.

Over het begin van de relatie tussen God en Israël.

Het begin, het verbond met Israël in de Sinaï.

Israël heeft het verbond dat de HEERE met hen sloot op de Sinaï verbroken. Israël 
treurt daar niet over, integendeel. Maar de HEERE heeft daar heel veel verdriet van. 
De HEERE wil heel graag dat Zijn volk weer naar Hem terugkeert en de relatie met 
de afgoden verbreekt.

Daartoe laat de HEERE door de profeet Ezechiël aan het volk zien op welke wijze zij 
het volk van God zijn geworden.

Ezechiël 16:8  Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. 
Zo spreidde Ik Mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer Ik u een 
eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere HEERE, en zo werd u van Mij.

Toen Israël overspel ging bedrijven, dacht God terug aan de eerste tijd, aan de 
“bruidsdagen”, na de wetgeving op de Sinaï, de verbondssluiting en aan de tocht 
door de woestijn.



107

De HEERE zal met Israël een eeuwig verbond 
maken.
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Dan zult u zich uw zondige wegen herinneren.

Ik zal voor u verzoening doen over alles wat u gedaan hebt.

Inmiddels is dat Nieuwe Verbond gesloten. De Heere Jezus stelde dat Nieuwe 
Verbond in met de inzetting van het Heilig Avondmaal op de avond vóór Zijn 
kruisiging op Golgotha. Samen met Zijn elf wedergeboren discipelen.

Voordat de Heere het Heilig Avondmaal instelde, was Judas verdwenen. Nadat 
de satan in zijn hart was gevaren: Johannes 13:30.

Het stuk brood dat de Heere Jezus hem daarvoor aanreikte, was nog onderdeel 
van de Pesach maaltijd (het Oude Verbond) . 

Ezechiël 16:60  Toch zal Ík denken aan Mijn verbond met u in de dagen van uw jeugd. 
Ik zal met u een eeuwig verbond maken. 61 Dan zult u zich uw wegen herinneren en te 
schande worden, wanneer u uw zusters die ouder zijn dan u en degenen die jonger zijn 
dan u, hebt aangenomen. Ik zal u hen tot dochters geven, maar niet op grond van het 
verbond met u. 62 Want Ík zal met u Mijn verbond maken. Dan zult u weten dat Ik de 
HEERE ben, 63 opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet meer opendoet vanwege 
uw smaad, wanneer Ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, zo spreekt de 
Heere HEERE.

Mattheüs 26:26  En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij 
het, en gaf het de discipelen, en zei: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. 27 En Hij nam de 
drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende: Drinkt allen daaruit; 28 Want 
dat is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, hetwelk voor velen vergoten wordt, 
tot vergeving der zonden.
Zij zullen dienstknechten van God genoemd worden.

In die dagen zal heel Israël de HEERE dienen. De Messias, de Zoon van David, 
Jezus, zal Koning over hen zijn. Hem zullen ze dienen. Alle stammen van Israël 
zullen dat doen, want ze zijn dan allen weer terug in het beloofde land. Zij zullen 
aan de HEERE alleen dankoffers brengen, want zoenoffers zijn niet meer nodig. 

De Messias Jezus heeft al hun zonden verzoend aan het kruis, Zijn leven gegeven 
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tot een verzoening van al hun zonden.

Aldus verzoend kunnen zij anderen tot zegen zijn, hun gezin, hun naasten en al 
de volken. Velen uit de volken zullen naar Jeruzalem gaan om de Messias te aan-
bidden.
Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u 
verspreid bent.

0nder Gods toorn en na een rechtszaak komen ze in het beloofde land, of ze 
komen er niet. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij 
overtreden.
Ezechiël 20:34  Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaron-
der u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmig-
heid. 35 Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht 
tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. 36 Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn 
van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, 
spreekt de Heere HEERE. 37 Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in 
de band van het verbond. 38 Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen 
Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op 
het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Op Mijn heilige berg daar zal heel het huis van 
Israël Mij in het land dienen.
Daar zal Ik in hen behagen scheppen.

Ik zal voor de ogen van de volken door u geheiligd worden.

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, 

in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te 
geven.

U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden, die u gedaan hebt.

Ik zal omwille van Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte 
wegen.

Ezechiël 20:40  want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Hee-
re HEERE, daar zal heel het huis van Israël Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar 
zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van 
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al uw geheiligde gaven. 41 Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, 
wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid 
bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd worden. 42 Dan zult u 
weten dat Ik de HEERE ben, 53 Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw da-
den waarmee u uzelf verontreinigd hebt. U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte 
daden, die u gedaan hebt. 44 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik omwille 
van Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven 
daden, huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.

Dan zal er voor het huis van Israël geen “prikkende doorn” of “pijnlijke distel” 
meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten.

Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden  planten.

Ezechiël 28:24  Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke 
distel meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten. Dan zullen zij weten dat 
Ik de Heere HEERE ben. 25 Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis van Israël bijeenge-
bracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de 
heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob 
gegeven heb. 26 Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden  planten. 
Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen 
verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God 
ben.

Ik zal ze uitleiden uit de volken.
Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van 
wolken en donkerheid.

Ik zal ze weiden op de bergen van Israël.

Ik zal Zelf Mijn schapen weiden.

Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene 
zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken.

Ezechiël 34:11  Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen 
vragen en naar ze op zoek gaan. 12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de 
dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn 
schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wol-
ken en donkerheid. 13 Ik zal ze uitleiden uit de volken ,ze bijeenbrengen uit de landen en 
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ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen 
en in alle bewoonbare plaatsen van het land. 14 In goede weide zal Ik ze weiden en op de 
hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede 
weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. 15 
en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. 16 Het verlorene zal Ik zoeken, 
het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik 
versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het 
hoort.

Over het Herder-zijn van de Heere Jezus.
Ik zal Mijn schapen verlossen.

Ik zal over hen één Herder doen opstaan.

Mijn Knecht David = de Heere Jezus.

Hij zal ze weiden.

Ezechiël 34:20  Daarom, zo zegt de Heere HEERE tegen hen: Zie, Ik zal Zelf oordelen 
tussen het vette schaap en het magere schaap, 21 omdat u al het zwakke met flank en 
schouder wegduwt en met uw hoorns stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. 
22 Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oor-
delen tussen schaap en schaap. 23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze 
weiden: Mijn Knecht  David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.

En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David (Heere Jezus) 
zal  Vorst zijn in hun midden. 

Ík, de HEERE, heb gesproken.

Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten.

Ezechiël 34:25  Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het 
land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden.

Regens van zegen zullen er zijn.                 

Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen.       

Het land zal zijn opbrengst geven. 

Zij zullen onbezorgd wonen en niet meer door vijanden overheerst worden. 
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Ze zullen weten dat de HEERE God met hen is en dat ze Zijn volk zijn.

Ezechiël 34:26  Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de 
regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. 27 De bomen op het 
veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, en ze zullen onbezorgd 
in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik de stangen 
van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. 28 Ze 
zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde 
zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik 
aanjagen. 29 Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer 
weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen 
ze niet langer dragen. 30 Dan zullen ze weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en 
dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere HEERE. 31 En u, Mijn schapen, 
schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE.

Er zullen herders naar Gods hart zijn om Zijn 
volk te weiden en het zullen vreugdeboden zijn.
Ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël.

Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de 
Heere HEERE. 

De Heere HEERE is de Heere Jezus.

Ezechiël 34:14  In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal 
hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen 
grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van, Israël. 15 Ik zal Zelf Mijn schapen 
weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.

In Ezechiël 34 klaagt de HEERE over de slechte herders van Israël. De schapen zijn 
verstrooid omdat er geen goede herders zijn. Zij zijn verstrooid over de gehele 
aarde en niemand die naar ze vraagt en niemand die ze opzoekt om het goede 
voor hen te zoeken. De herders hebben zichzelf geweid, zegt de HEERE en niet de 
schapen die aan hun zorg waren toevertrouwd.

Maar de HEERE zal de schapen van hun hand eisen. Dat betekent dat de HEERE 
die herders verantwoordelijk zal stellen voor de ondergang van Zijn schapen. Wat 
hadden de herders moeten doen? Hetzelfde wat de HEERE straks Zelf gaat doen. 
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Het staat in:

Ezechiël 34:16  Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het 
gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het 
sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

Gemeenten en kerken stellen tegenwoordig beleidsplannen, credo’s en dergelijke 
op. Ik vraag mij af of Ezechiël 34:16 daarin ook is opgenomen. Behalve dan het wel-
gedane en sterke wegvagen. Dat moeten we aan de HEERE overlaten.

In beeldspraak belooft de HEERE herstel, terugkeer en de volken, die hun 
bezittingen roofden, tot schande te maken.

De volken hadden Israël verwoest en in bezit genomen met de gedachte dat het 
land nu voor altijd van hen zou zijn. 

De bomen op de bergen zullen weer aan de Israëlieten hun vruchten geven.

Want! Zij komen naderbij, zij komen eraan. Daarom moet het land klaar 
gemaakt worden.

Ezechiël 36:1  En u, mensenkind, profeteer tegen de  bergen van Israël, en zeg: Bergen 
van Israël, hoor het woord van de HEERE! 2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand 
over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit gewor-
den, 3 profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van 
rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel 
van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was 4 – luister 
daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere HEERE. Zo zegt de Heere HEE-
RE tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen 
de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot een voorwerp van 
spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn – 

Ezechiël 36:5  daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ij-
ver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf 
Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met 
leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn. 6 Profeteer daarom over het land 
van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen 
de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver en in Mijn grimmigheid heb Ik 
gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt. 7 Daarom, zo zegt de 
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Heere HEERE: Ík heb gezworen Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf 
hun schande dragen! 8 Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en 
uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij.

De steden zullen herbouwd en bewoond worden.

Mens en dier zullen vruchtbaar zijn en de HEERE zal ze talrijk maken.

De HEERE zal hen nog meer goed doen dan in het begin.

De Israëlieten zullen niet meer van kinderen beroofd worden.

Zij zullen door de volken niet meer gesmaad worden, zoals zij dat nu nog 
veelvuldig moeten ondergaan.

Ezechiël 36:9  Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult be-
werkt en bezaaid worden. 10 Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, 
in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. 11 Ik 
zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u 
doen wonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan 
zult u weten dat Ik de HEERE ben. 12 Ik zal mensen over u doen lopen, namelijk Mijn 
volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen, u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn en u zult hen 
voortaan niet meer van kinderen beroven. 13 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat zij tegen 
u zeggen: U bent een mensenverslinder, en u bent een land dat uw volken van kinderen 
berooft, 14 daarom zult u geen mens meer verslinden en uw volken niet meer van kinderen 
beroven, spreekt de Heere HEERE. 15 Ik zal de smaad van de heidenvolken over u niet 
meer doen horen en u zult de schande van de volken niet langer dragen. U zult uw volken 
niet meer doen struikelen, spreekt de Heere HEERE.
De zonden van Israël zijn door de HEERE kort aangeduid als volgt: 

Ezechiël 36:16  Het woord van de HEERE kwam tot mij: 17 Mensenkind, toen het 
huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met 
hun daden. Hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonder-
de vrouw.18 Toen stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit omwille van het bloed dat zij 
in het land vergoten hadden, en vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd 
hadden.
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Vanwege hun zonden werden de Israëlieten verstrooid over veel landen.

Ezechiël 36:19  Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over 
de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden.

Gods heilige Naam werd ontheiligd. 
Waardoor? 

Omdat de volken van hen zeiden: “Deze mensen zijn het volk van de HEERE en 
toch zijn zij uit Zijn land vertrokken.”

Ezechiël 36:20  Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren,  
ontheiligden zij Mijn heilige Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk 
van de HEERE en toch zijn zij uit Zijn land vertrokken. 21 Maar Ik spaarde hen vanwege 
Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waar-
heen zij gegaan waren. 22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEE-
RE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd 
hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
Ik zal Mijn grote Naam heiligen.    

Waardoor? Door u naar uw land terug te brengen. Dan zal Ik u reinigen van al 
uw ongerechtigheden.

De verstrooiing van Israël onder de volken is een straf van God. Maar God zegt 
dat daardoor ook Zijn Naam wordt ontheiligd. Waarom?

Omdat de volken dan gaan zeggen dat God slecht zorgt voor Zijn eigen volk. 

Ezechiël 36:23  Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd 
is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEE-
RE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. 24 Ik zal u 
uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land 
brengen. 25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden 
en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26

Dit is een nieuwe geboorte, een nieuwe schepping.
Dan zal Ik u een  nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. 

Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees 
geven. 

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.
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De Heere Jezus zei tegen Nicodemus dat niemand het Koninkrijk van God zal kun-
nen binnen gaan, tenzij hij opnieuw geboren wordt. Nicodemus wist niet waar 
Jezus het over had. Jezus verwijt hem dat. Als Schriftgeleerde had hij moeten weten 
wat in Ezechiël 36:26 staat.

Ook nu zijn er veel Nicodemussen onder de voorgangers van allerlei kerken en 
gemeenten. Ze weten niet waar je het over hebt als het over wedergeboorte gaat, 
of ze leggen de woorden van de Heere Jezus anders uit. Dit tot eeuwige schade van 
henzelf en van de schapen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Als God het niet 
verhoedt.

Door een nieuwe geboorte wordt iemand opgenomen in het Nieuwe Verbond. 
Ongelovigen komen niet in dat Nieuwe Verbond. Voor alle duidelijkheid, óók geen 
gedoopte baby’s. Het oude verbond bestond uit gelovige en ongelovige Joden. Het 
Nieuwe Verbond is echt nieuw. Is geen vernieuwd oud verbond. 

Het Nieuwe Verbond is gebaseerd op het offer van de Heere Jezus. Is door Hem 
opgericht met de instelling van het Heilig Avondmaal aan de vooravond van Zijn 
lijden en sterven.

Dit is bekering.

Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt 
en ze houdt.

Een nieuwe geboorte gaat altijd gepaard met bekering. Zoals ook al uit de tekst 
blijkt.
Voor de meeste Joden zal deze Nieuwe Geboorte plaats vinden op de dag dat de 
Heere Jezus terugkomt. Dat is ook het begin van het Messiaanse Vrederijk. In de 
volgende verzen lezen we hoe het verder zal gaan met het Joodse volk. 

 y Wonen in het land van Abraham, Izak en Jakob.
 y Een volk voor God zijn.
 y Verlost van alle onreinheden.
 y Veel koren, veel vruchten, geen hongersnood.
 y Steden zullen herbouwd en bewoond worden.
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 y Het land zal worden als de Hof van Eden.
 y De steden zullen weer vol mensen worden.

Ezechiël 36:28  U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een 
volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. 29 Ik zal u verlossen van al uw onreinhe-
den. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongers-
nood opleggen. 30 Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeer-
deren, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt.

Ezechiël 36:33  Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw onge-
rechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. 
34 Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn voor de 
ogen van ieder die erdoorheen trekt. 35 Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is 
als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn 
versterkt en bewoond. 

Ezechiël 36:36  Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat 
Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ík, de HEERE, 
heb gesproken en Ik zal het doen. 37 Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom 
door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk 
aan mensen maken als aan schapen. 38 Als met de geheiligde schapen, als met de scha-
pen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden 
met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

In Ezechiël 37 laat God ons zien hoe het Joodse volk opnieuw geboren wordt. 
Dat gebeurt door de krachtige werking van de Heilige Geest. 

Ik zal u in uw land zetten.

Ezechiël 37:1-14  Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw 
land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de 
HEERE.
God zal Juda en Israël herenigen:
 y God zal ze naar hun land brengen. 
 y God zal hen reinigen van hun overtredingen. 
 y De Heere Jezus zal Koning over hen zijn. 
 y Hij zal ook hun Herder zijn. 
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 y Zij zullen wonen in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, tot in eeu-
wigheid. 

 y De Heere Jezus zal tot in eeuwigheid hun Koning zijn. 
 y Mijn Heiligdom zal in uw midden zijn tot in eeuwigheid. 
 y Dan zullen de volken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt.

Ezechiël 37:21  En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten 
nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbren-
gen en hen naar hun land brengen. 22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de 
bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als 
twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 Dan zullen zij 
zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en 
met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezon-
digd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God 
voor hen zijn.

Ezechiël 37:24  En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er 
één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht 
nemen en die houden. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, 
gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun 
kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwig-
heid hun Vorst zijn. 

Ezechiël 37:26  Ik zal met hen een  verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig 
verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn hei-
ligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal 
een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. 28 Dan zullen de heidenvolken 
weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in 
hun midden zal zijn.

Ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Israël,

Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het opnemen voor 
Mijn heilige Naam.

Dan zullen de volken weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder 
de volken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en 
niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.
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Ezechiël 39:25  Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik zal nu een omkeer brengen in 
de gevangenschap van Jakob, Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal 
het opnemen voor Mijn heilige Naam. 26 Zij zullen hun schande moeten dragen, en heel 
hun trouwbreuk, die zij tegenover Mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in hun land 
woonden en er niemand was die hun schrik aanjoeg. 27 Wanneer Ik hen uit de volken 
terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de 
ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. 28 Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, 
hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook 
weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. 29 Ik 
zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn  Geest over het huis 
van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.

Profetieën over de bekering van Israël door 
de profeet Hosea.

Over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen.
De Judeeërs zullen bijeengebracht worden samen met de Israëlieten.

Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen.

Hoséa 1:7  Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en Ik zal hen verlossen 
door de HEERE, hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door 
strijd, door paarden of door ruiters.

Hosea 1:11  Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. 
Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag 
van Jizreël zijn.

De HEERE Zelf gaat Israël lokken.
God gaat Israël opnieuw tot bruid werven.

En zij zullen door trouw voor eeuwig als “vrouw” aan God verbonden worden.

De HEERE zal haar vruchtbaar land geven om te wonen, ook wijngaarden.

Wapens zal de HEERE van de aarde doen verdwijnen.

In Hosea 2: 13-22 werkt de HEERE verder uit hoe dit straks zal gaan gebeuren, Israël 
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opnieuw tot Bruid werven. Hij gaat opnieuw een huwelijk aan met dit volk. Het 
klinkt als een liefdesroman, maar dan wel één van hemelse orde. De HEERE zal 
haar lokken in de woestijn en tot haar hart spreken, zodat zij haar hart weer aan de 
HEERE geeft en niet aan de afgoden zoals in het verleden aan Baäl. 

De HEERE zal haar vruchtbaar land geven om in te wonen, wijngaarden enz. en 
zij zal geen overlast meer hebben van oorlogen met haar vijanden en geen last van 
wilde dieren. Israël zal weer zingen zoals zij vroeger gezongen heeft toen zij verlost 
werd uit Egypte. Toen zongen zij het gezang van Mozes. 

Israël zal opnieuw de Bruid van God worden en door trouw voor eeuwig als “vrouw” 
aan God verbonden worden. Wat een heerlijke beloften voor Israël. Wat de HEERE 
belooft, dat doet Hij. 

Hosea 2:13  Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar 
haar hart spreken. 14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van 
Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op 
de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de 
HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! 16 
Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet 
meer gedacht worden. 

Hosea 2:17  Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, 
met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd 
zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. 18 Ik zal u 
voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en 
in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 

Hosea 2:19  In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen. 
20 Op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren. Ik zal de hemel 
verhoren en die zal de aarde verhoren. 21 Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn 
en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. 22 En Ik zal haar voor Mij in de aarde 
zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn 
volk, en hij zal zeggen: Mijn God!
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Israël zal weer een Koning krijgen.

In Hosea 3 wordt de tijd beschreven vóór Israël weer als Bruid wordt geworven. In 
die tijd leeft Israël nu. Dit is dus een heel actuele profetie. Israël leeft nu nog in die 
vele dagen waarin zij geen koning hebben, geen offers, geen priesters met efod en 
Urim en Thummim. 

Maar heel opmerkelijk; zij zullen ook geen andere goden aanbidden. Israël, als 
vrouw zal geen andere man hebben. Zij zullen, als voorbeeld, niet Allah van de 
moslims gaan aanbidden. Maar de HEERE zal ook nu nog niet tot hen komen. 

Zij moeten wachten tot de tijd van de bekering. Dan zal God Israël weer aannemen. 
Zij zullen al bevende tot Hem komen. Bevende vanwege hun zonden. Maar de 
HEERE bemoedigt hen door te zeggen, dat ze dan wel tot Zijn heil komen. God 
alleen kan vergeving, heil, geluk en zaligheid schenken. Heil betekent de zaligheid 
die er is in de Messias Jezus, de Zoon van God, Die uit hen geboren is. 

In de toekomst, als de Messias, de Zoon die zij verworpen hebben, terugkomt op de 
Olijfberg. Dan zullen zij de Zoon van God, de grote Zoon van David, aanvaarden als 
hun Zaligmaker, hun Verlosser, hun Koning. Op deze wijze wordt Israël verzoend 
met God, de Vader. Wordt Israël weer de “vrouw” van God, de eeuwige Bruid.

Hosea 3:1  De HEERE zei tegen mij: Ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt 
door haar levens gezel, maar overspel pleegt, zoals de HEERE de Israëlieten bemint, hoe-
wel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. 

Hosea 3:4  Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, 
zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. 5 Daarna zullen de 
Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen 
zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.

Een eeuwige Koning.

Het volk Israël heeft al meer dan 2400 jaar lang geen aardse koning meer gehad. 
Dat had de HEERE al voorzegd door Zijn profeet Hosea.
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Maar de HEERE heeft op vele plaatsen in de Schriften beloofd dat Israël weer een 
Koning zal krijgen. Een Koning Die tot in eeuwigheid Koning zal zijn. Een Koning 
uit het huis van David. Veelal wordt deze Koning de “rechtvaardige Spruit” ge-
noemd. Maar deze Koning heeft in het OT ook andere namen gekregen van God 
(JHWH) zoals:
* Engel des HEEREN (Genesis 16:7-13; 22:11,15; Numeri 22:22-35).
 y God des aanziens (Genesis 16:13).
 y Vorst van het leger des HEEREN ( Jozua 5:14).
 y Gezalfde, Koning, (Psalm 2).
 y Zoon van God (Psalm 2:7,12, Spreuken 30:4).
 y Heere (Lord, Psalm 110:1).
 y Spruit ( Jesaja 4:2; Jeremia 23:5; 33:15; Zacharia 3:8; 6:2).
 y Zoon, Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst ( Jesaja 

9:5).
 y De Eerste en de Laatste, Verlosser, Heilige Israëls, ( Jesaja 48:12,17; 54:5).
 y God van de gehele aarde ( Jesaja 54:5).
 y Heiland, Verlosser ( Jesaja 63:8).
 y Engel van Zijn aangezicht ( Jesaja 63:9).
 y Heere, onze Gerechtigheid ( Jeremia 23:6).
 y Messias, Vorst (Daniël 9:25).
 y Mijn Knecht David (Ezechiël 37:24).

Liefhebben met het gehele hart.
God zal hun afkerigheid genezen.

God zal hen vrijwillig liefhebben. want Zijn toorn heeft Zich van hen afgewend.

God zal voor Israël zijn als de dauw.

Zij zullen bloeien als een wijnstok.

Hosea 14:5  Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn 
toorn heeft zich van hem afgewend. 6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei 
staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon. 7 Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat 
zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon. 8 
Zij die in zijn schaduw wonen, zullen weer koren verbouwen. Ja, zij zullen bloeien als een 
wijnstok, beroemd als de wijn van de Libanon. 
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Er wordt wel eens gezegd: God is altijd de Eerste. Dat is inderdaad zo. Maar dit 
gezegde wordt soms verkeerd gebruikt. Als bijvoorbeeld aan menselijke handelin-
gen en instellingen het zegel van Gods goedkeuring of van het Goddelijk handelen 
wordt toegekend. Veelal blijkt later wel of het Gods werk was of niet. 

Maar ten aanzien van Gods liefde kan met recht gezegd worden, dat God de Eerste 
is. Het is van Hem uitgegaan om de mens, die zich van Hem heeft afgekeerd, weer 
op te zoeken en te redden van de eeuwige ondergang. Zo lief heeft Hij de zondige 
mens dat Hij Zijn eigen geliefde Zoon aan het Kruis heeft laten sterven, als offer 
voor de zonden van de mensheid. 

De mens die gemaakt is om God lief te hebben boven alles, heeft aan de satan de 
voorkeur gegeven boven God. Maar het gebod om God lief te hebben, blijft be-
staan. De mensen die God wél liefhebben, ontvangen eeuwig leven. Degenen die 
niet in Hem geloven en Hem niet liefhebben en Zijn offer tot verzoening van hun 
zonden afwijzen, worden veroordeeld tot eeuwig leven met satan in de hel.

God belooft aan het overblijfsel van Israël en Juda dat Hij hen zal bekeren en dat zij 
Hem van harte zullen liefhebben. Wat een genade en wat een omkeer! Bovendien 
zal het zó zijn, dat wie de Messias Jezus liefheeft, óók door God geliefd zal worden. 
Dat geldt voor zowel gelovigen uit het Joodse volk als uit de andere volken.

God zal het hart van het Joodse volk besnijden en dan gaan ze God liefhebben en 
ook Zijn Zoon, de Heere Jezus. God zal niet meer op Zijn volk toornen. Hij zal hun 
afkeer van Hem genezen. Een radicale verandering.

Deuteronomium 30:6  De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nage-
slacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw 
ziel, zodat u leven zult. 

Johannes 14:21  Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij lief-
heeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en 
Mijzelf aan hem openbaren. 22 Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt 
het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? 23 Jezus antwoordde en 
zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader 
zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 
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1 Johannes 4:19  Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 

Profetieën over de bekering van Israël door 
de profeet Amos.
Israël zal weer opgericht worden en opgebouwd worden als vroeger.

De rest van het aan hen beloofde land zullen zij in bezit nemen.

Ook zullen zij landen in bezit nemen waarover de HEERE Zijn Naam heeft 
uitgeroepen. 

Amos 9:11  Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal 
Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen 
als in de dagen van oude tijden af; 12 zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en 
alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet.

Handelingen 15:15  En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, 
zoals geschreven staat: 16 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer 
opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, 
17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over 
wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. 18 Aan God zijn al Zijn 
werken van eeuwigheid bekend. (Amos 9:11,12)

De bergen zullen druipen van jonge wijn.
Verwoeste steden zullen herbouwd en bewoond worden.

Zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht daarvan eten.

Amos 9:13  Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ont-
moeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van  jonge wijn 
en al de heuvels doordrenkt zullen worden. 14 Ik zal een omkeer brengen in de gevan-
genschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, 
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinkenzij zullen tuinen aanleggen en de 
vrucht ervan eten.
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Die in het land Israël geplant zijn, gaan er nooit 
meer weg!

De HEERE heeft dat land aan hen gegeven.

Amos 9:15  Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit 
hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Profetieën over de bekering van Israël door 
de profeet Micha:
Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen.

Het zal er gonzen van de mensen.

De Doorbreker trekt vóór hen op.

Hun Koning gaat vóór hen uit,

Micha 2:12  Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van 
Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde 
midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. 13 De Doorbreker trekt vóór hen 
op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Ko-
ning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.

De HEERE zal bijeenbrengen.

De HEERE zal zelfs verzamelen wie niet kan lopen.

De HEERE zal bijeenbrengen wie verdreven is. 

De HEERE zal bijeenbrengen wie Hij kwaad aangedaan heeft, van nu aan tot in 
eeuwigheid.

Israël zal tot een machtig volk worden.

De Heere Jezus zal over hen Koning zijn op de berg Sion tot in eeuwigheid.

Micha 4:6  Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbren-
gen wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb, van nu aan tot in eeuwigheid. 7 Ik 
zal  wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, 
en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. 8 
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En u, Schaapstoren, Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen 
de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem.

Profetie inzake de geboorte van de Messias.

Bethlehem zal de geboorteplaats worden.

De Messias zal een Heerser worden in Israël. Zijn volk weiden.

Hij leeft in eeuwigheid.

Hij zal groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal Vrede zijn.

Micha 5:1  En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van 
Juda uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van 
oudsher, van eeuwige dagen af. 2 Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die ba-
ren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. 
3 Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam 
van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de 
einden van de aarde. 4 Hij zal Vrede zijn.
Het overblijfsel van Jakob zal onafhankelijk zijn van mensen. 

Het zal een sterk volk zijn. 

Vijanden zullen verslagen en vernietigd worden als ze vijandig blijven.

Micha 5:6  Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van 
de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt 
op mensenkinderen. 7 Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te 
midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw 
onder de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er 
is niemand die redt…. 8 Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw 
vijanden zullen uitgeroeid worden…. 14 Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen 
aan de heidenvolken die niet willen luisteren.

De HEERE zal hun zonden vergeven. 

Aan vorige zonden zal de HEERE niet gedenken.

Dit is opnieuw een beeld van hoe God straks met Zijn volk zal handelen. Nu zijn 
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ze nog niet bekeerd. Ze leven nog onder de Vaderlijke kastijding en toorn. Maar ze 
mogen uitzien naar de tijd dat God hen niet meer kastijdt, niet meer op hun toornt. 
Dan zullen hun zonden vergeven zijn. Hun zonden worden geworpen in de diepte 
van de zee. Daar kan niemand meer ze meer ophalen, zelfs geen diepzeeduiker. 

God zal aan Zijn volk dan de belofte vervullen die Hij aan Abraham en de vaderen 
gedaan heeft. Het volk zal Zijn goedheid weer ondervinden. Zij zullen bekeerd 
worden tot hun God en Hem gaan dienen en liefhebben.

Micha 7:18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat 
aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig 
vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij zal 
Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult 
al hun zonden werpen in de diepten van de zee. 20 U zult Jakob de trouw bewijzen 
en Abraham de goedertierenheid, die U aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de 
dagen van weleer.
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Profetieën over de bekering van Israël door 
de profeet Zefanja.

De profeet Zefanja spreekt heel compact over hetgeen er met de Israëlieten gaat 
gebeuren op die dag. Welke dag? De dag dat de Heere Jezus terugkomt op de 
Olijfberg te Jeruzalem. 
De profeet laat ons het volgende weten:
 y U zult niet (meer) beschaamd zijn over al uw slechte daden. 
 y U zult niet meer trots zijn op Jeruzalem, niet meer hoogmoedig zijn.
 y Het volk dat overblijft zal arm van geest zijn.
 y Zij zullen vertrouwen op de Naam van de HEERE.
 y Zij zullen niet meer liegen en bedriegen.
 y Niemand zal hen schrik aanjagen.
 y Zij worden opgewekt om te zingen, blij te zijn en van vreugde op te springen!

Zefánja 3:11  Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen 
Mij in opstand kwam, want dan zal Ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn 
over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van Mijn heilige 
berg. 12 Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op 
de Naam van de HEERE vertrouwen. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen 
en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. 
Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen. 14 Zing vro-
lijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, 
dochter van Jeruzalem!

De HEERE heeft uw oordelen weggenomen.
De HEERE heeft uw vijanden weggevaagd.

De Koning van Israël is in uw midden.

Die Koning zal verlossen, zal Zich over u verblijden en verheugen, zal zwijgen in 
Zijn liefde.

De HEERE zal optreden tegen de verdrukkers van Israël. 

Hij zal Zijn volk maken tot een lof en naam in het land waarheen zij verdreven 
werden. 

U zult worden tot een naam en lof onder alle volken.
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Zefánja 3:15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand wegge-
vaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien. 
16 Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, verlies de 
moed niet! 17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal 
Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u 
verblijden met gejuich. 18 Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen, 
zij zijn uit u; de smaad drukt als een last op hen. 19 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen 
al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal 
hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren.20 In die 
tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik 
zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw 
ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.

Profetieën over de bekering van Israël door 
de profeet Zacharia.
Ik ben zeer toornig op die zorgeloze volken.

Ík was een weinig toornig (op Mijn volk), maar zíj hebben geholpen het erger te 
maken.

Zacharía 1:15  Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig 
toornig, maar zíj hebben geholpen het erger te maken. 16 Daarom, zo zegt de HEERE: Ik 
ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd wor-
den, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitge-
spannen worden. 17 Predik verder: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden 
zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem 
nog verkiezen.

Geen muur meer om Jeruzalem vanwege de vele 
mensen.
De HEERE zal Zelf een muur van vuur rondom haar zijn.

De heerlijkheid van de HEERE zal in haar midden zijn.

Wie Israël aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.

Zacharía 2:4  En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeru-
zalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar 
midden. 5 En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik 
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zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. 8 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: 
Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u 
beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. 10 Juich en verblijd u, dochter 
van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.

Vele volken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot 
een volk zijn.
De HEERE zal in uw midden wonen.

Juda zal het eigendom van de HEERE zijn.

Wees stil, want de HEERE is ontwaakt.

Zacharía 2:11  Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij 
zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEE-
RE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom 
nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.13 Wees stil voor 
het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

Zijn Knecht, de Spruit, de Messias zal komen. 

Deze Messias is gekomen en heeft door Zijn Offer een eeuwige verzoening tot stand 
gebracht. De offers van stieren en bokken zijn niet meer nodig. Verzoening voor 
allen die God, de Vader, aan Zijn Zoon, de Messias Jezus, gaat geven. Verzoening 
in één dag voor het overblijvende deel van Zijn volk Israël.

Een lange dag?

Uit de beschrijving van die gebeurtenis krijgen we wel de indruk dat die éne dag 
een lange dag zou kunnen zijn. Wat er allemaal gebeurt op de dag van de terug-
komst van de Heere Jezus. Heel bijzonder. Het maakt verder ook niet uit of het 
nu één, twee of drie dagen zullen zijn. Het is in ieder geval in zeer korte tijd en ze 
worden wél allemaal op hetzelfde moment bekeerd, opnieuw geboren.

Zacharia 3:8  Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten, - zij 
zijn immers een wonderteken- want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 
Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 
zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de HEERE van de 
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legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. 10 Op die 
dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de 
Wijnstok en onder de vijgenboom.

Zie ook Zacharia 13:1, Jeremia 31:34, Jeremia 50:19,20;Johannes 1:29, Colossenzen 
1:20, 1Timotheüs 2:5,6, Hebreeën 7:27, Hebreeën 10:10-17.

Jeruzalem de stad van de waarheid.

De HEERE gaat Zijn volk verlossen.

De HEERE zal midden in Jeruzalem wonen.

Jeruzalem zal de stad van de waarheid zijn.

Jeruzalem weer vol zijn met jongens en meisjes, die spelen.

God gaat Zijn volk verlossen uit de landen van het oosten en van het westen.

Zij zullen Mijn volk zijn. Ik zal hun God zijn.

Zacharia 8:3  Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in 
Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de 
HEERE van de legermachten ‘de heilige berg’. 4 Zo zegt de HEERE van de legermachten: 
Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder 
met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd.

Zacharia 8:5  De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die 
spelen op haar pleinen. 6 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Al zou het in die da-
gen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in Mijn ogen 
wonderlijk zijn? spreekt de HEERE van de legermachten.

Zacharia 8:7  Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit 
het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. 8 Ik zal hen hierheen 
brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal 
hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.

De HEERE gaat Zijn houding ten aanzien van het overblijfsel van Israël 
veranderen.

De wijnstok zal zijn vrucht geven.
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Het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal 
zijn dauw geven. 
Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen.

Het huis van Juda en van Israël was een vloek onder de volken. 

De HEERE zal hen verlossen en zij zullen tot een zegen worden.

15  De HEERE zegt: ”Ik heb Mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te 
doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda.”

Zacharía 8:11  Maar nu zal Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de 
vorige dagen, spreekt de HEERE van de legermachten. 12 Want het zaad zal voorspoedig 
zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn 
dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen. 13 Het 
zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken 
geweest bent, zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp 
moed. 14 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Zoals Ik Mij had voorgenomen u 
kwaad te doen, toen uw vaderen Mij zeer toornig maakten, zegt de HEERE van de leger-
machten, en Ik er geen berouw over gekregen heb, 15 zo heb Ik Mij in deze dagen opnieuw 
voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd!
In het Messiaanse Vrederijk zullen de drie grote feesten in Israël met vreugde 
en blijdschap gevierd worden.
Zacharía 8:19  Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het 
vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor 
het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb 
dan de waarheid en de vrede lief!
Het laatste gedeelte van de volgende tekst ziet op de intocht van de Heere Jezus 
in Jeruzalem, een week voor Pesach.
Zacharía 9:9  Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw 
Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, 
op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.
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In het Messiaanse Vrederijk zal de Messias vrede 
verkondigen aan de volken.
Zijn heerschappij omvat de gehele wereld.

Geen wapens meer in Jeruzalem en Israël.

Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen.

Zacharía 9:10  Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. 
De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. 
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der 
aarde. 

Het volk van Israël zal een kroonjuweel van God 
zijn.
Als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land.

Hoe groot zal de schoonheid zijn van de Koning van Israël en van Zijn volk.

De profeet Jesaja spreekt ook over een sierlijke kroon. Israël zal een sierlijke kroon 
zijn en een koninklijke tulband in de Hand van de HEERE God. Dat geeft aan hoe 
hoog de positie van Israël straks zal worden als ze tot de HEERE bekeerd zijn en de 
Messias Jezus Koning over hen is. 

Israël zal weer de Bruid, de vrouw van God worden. Zoals Israël dat vroeger ook 
was, voordat zij het verbond met God hadden verbroken. Nu zijn ze weer verenigd. 
Hoe groot is hun geluk. Zij zullen stralen en blinken als juwelen in een kroon. Dat 
zal de volkeren aantrekken om naar Jeruzalem op te trekken. 

Zacharia 9:16  Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn 
volk, want als edel stenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land, 17 want hoe 
groot is Zijn geluk, en hoe groot Zijn schoonheid! Het koren zal de mond van de jonge-
mannen, en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen.
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De HEERE van de legermachten zal omzien naar 
Zijn kudde Juda.
Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd.

Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had.

Hun hart zal zich verblijden. Hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. 
Hun hart zal zich verheugen in de HEERE.

Ik zal hen bijeenbrengen, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren.

Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij 
denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren.

Zacharía 10:3  Tegen de herders is Mijn toorn ontbrand, en de bokken straf Ik. Ja, 
de HEERE van de legermachten zal omzien naar Zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal 
hen maken als Zijn prachtige paard in de strijd. 6 Ik zal het huis van Juda versterken, 
en het huis van Jozef zal Ik verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen 
ontfermd. Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de HEERE, hun 
God: Ik zal hen verhoren! 

Zacharía 10:7  Zij zullen zijn als een held van Efraïm, hun hart zal zich verblijden als  
door de wijn; en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheu-
gen in de HEERE. 8 Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen 
verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. 9 Ik zal hen onder de volken 
uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, 
en terugkeren.

Jeruzalem zal worden gemaakt tot een 
bedwelmende beker voor de omringende volken.
Ik zal Jeruzalem maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken.

Die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen.

De volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.

Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel 
hout.

Rechts en links zullen zij al de volken rondom Israël verteren.
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Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen.

Op die dag. Welke dag zal dat zijn? Dat is de dag dat de Heere Jezus terugkomt 
op de Olijfberg.

Zacharía 12:1  De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de 
hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. 2 
Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook 
tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 

Zacharía 12:3  Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die 
moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe 
sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 4 
Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters 
met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle 
paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan. 

Zacharía 12:5  Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeru-
zalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de HEERE van de legermachten, hun 
God. 6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout 
en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken 
rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem. 

Zacharía 12:7  En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luis-
ter van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn 
dan die van Juda. 8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. 
Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als 
goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen. 

Belofte van de Geest van de genade en van de 
gebeden Die uitgestort zal worden.

Op die dag zal het gebeuren. 

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zij zullen over Hem rouw bedrijven.

In Jeruzalem zal de rouwklacht groot zijn.

Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk.
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Zacharía 12:9  Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem 
oprukken, zal willen wegvagen.10 Maar over het huis van David en over de inwoners van 
Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden  uitstorten. Zij zullen Mij  
aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de 
rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter 
klaagt over een eerstgeborene. 

Zacharía 12:11  Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouw-
klacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. 12 Het land zal rouw bedrijven, elk 
geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen 
afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzon-
derlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het 
geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 14 al de overige geslachten: 
elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Israël zal de eeuwige bruid van God worden.

Niet de Bruid van Christus, Gods Zoon. Dat is de Gemeente, de Bruid die door de 
Vader aan Zijn Zoon gegeven is. 

De HEERE God is met Israël een verbintenis aangegaan. Die verbintenis wordt 
door de HEERE Zelf vergeleken met een relatie tussen Man en vrouw. Het is beeld-
spraak, een metafoor, die iets duidelijk wil maken. Een metafoor is echter een be-
perkte beeldspraak. Het is niet de bedoeling dat er in allerlei details op door gefan-
taseerd wordt. 

Het plan van de HEERE is dat deze relatie ook vruchtbaar zal zijn. Uit deze relatie zal 
de Messias geboren worden, Die Zijn volk zalig zal maken van hun zonden. Dank 
zij de eenzijdige eeuwige trouw van de HEERE gaat dit ook gebeuren. Ondanks de 
ontrouw van Israël. 

De Messias Jezus werd geboren uit de maagd Maria. De relatie tussen de Messias 
Jezus en het volk Israël is als een moeder - Zoon relatie. De relatie tussen God, de 
Vader, en het verbondsvolk Israël is een MAN – vrouw relatie. Israël zal dan ook bij 
de wederkomst van de Messias Jezus een rouwklacht uiten als over een “enig kind”. 
Dit staat in:
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Zacharia 12:10  Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal 
Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, 
Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht 
over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een 
eerstgeborene. 

Want zij komen dan tot de ontdekking dat zij de “Zoon”, Die uit hen geboren is, 
hadden verworpen. In Openbaring 12, waar de gehele heilsgeschiedenis gecentra-
liseerd is, wordt gesproken over de vrouw (Israël) die een Zoon baart (de Messias). 

Openbaring 12:4b  ...En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te 
baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. 5 En zij baarde een 
Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar 
Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Een bron tegen de zonde en onreinheid.
Wie is die Bron? Dat is de Heere Jezus. Dat is de Heilige Geest.

Het uitroeien van de afgodendienst.

Het uitroeien van de valse profeten en onreine geesten.

Zacharía 13:1  Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en 
voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. 2 Op die dag zal 
het gebeuren, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik uit het land de namen van 
de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten 
en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. Sla die Herder en de schapen zullen overal 
verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

Een lastige verklaring van Zacharia 13:8. 

Is de uitroeiing van twee derde deel van het Joodse volk inmiddels gebeurd?

Het lijkt vrij duidelijk te zijn dat de uitroeiing van twee derde deel van het Joodse 
volk inmiddels achter ons ligt. Alleen in de Holocaust is al meer dan één derde deel 
van het volk omgebracht.

Twee derde van de Joodse natie zou omgekomen zijn in de Romeinse oorlogen en 
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een derde zou overleven. Dit vers kan een voorspelling zijn van de grote slachting 
die Titus onder de Joden heeft gepleegd,

Het derde deel zal ook de Grote Verdrukking meemaken, als ze nog niet bekeerd 
zijn. Hoe ze daar door heen komen is niet duidelijk. In de Grote Verdrukking ko-
men er 144.000 Joodse mannen uit de twaalf stammen om het Evangelie te verkon-
digen in de wereld waar de antichrist dan de baas is.

Zij krijgen speciale bescherming van de HEERE. Velen zullen tot geloof komen. Of 
dit Joodse mensen zijn is niet bekend. Wél is bekend dat ze voor de troon van God 
Hem de lof en de eer zullen brengen. Dus zijn ze voor hun geloof gestorven.

Zacharía 13:8  Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde er-
van uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 Ik 
zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het 
beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verho-
ren. Ik zal zeggen:  Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Ezechiël 5:12  Een derde van uw volk zal door de pest omkomen of door hongersnood in 
u worden verteerd, een derde zal buiten uw muren door het zwaard vallen, en een derde 
zal ik naar elke wind verspreiden en een zwaard achter hen loslaten.

Er zal een Fontein geopend worden tegen de 
zonde en tegen de onreinheid.

Wie of wat is die Fontein tegen de zonde in die dagen? In Johannes 1:29 kunnen we 
lezen dat Johannes de Doper hier de Messias Jezus aanwijst als het Lam van God, 
Dat de zonde van de wereld wegneemt. Door bekering en wedergeboorte kunnen 
mensen gereinigd worden van alle zonde door Zijn bloed dat ons reinigt van alle 
zonde, schuld en ongerechtigheid. 

De Heilige Geest is de grote Weerhouder, Die de komst van de antichrist nu in onze 
tijd nog weerhoudt (2 Thessalonicenzen 2:3-9). De Heilige Geest woont in het hart 
van alle gelovigen. Bij de opname van de Gemeente, wordt de Heilige Geest (de 
Weerhouder) van de aarde weggenomen. Dan krijgt de boze vrij spel in de open-
baring van de antichrist.
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( Johannes 4:13,14). De Heere Jezus is ook het water des levens. Die tot Hem komt 
mag het water des levens nemen om niet. Openbaring 22: 17.

Hij is de onuitputtelijke Bron.

Zacharia 13:1  Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en 
voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.

Johannes 1:29  De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: 
Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!

Titus 3:4  Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot 
de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van recht-
vaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het 
bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6 Die heeft Hij in 
rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker,

Er komt een dag.
Welke dag wordt bedoeld? 

De dag dat de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde. Op de Olijfberg bij Jeruzalem, 
vanwaar Hij ook opgevaren is.

Op die dag gaat er heel veel gebeuren. De profeet noemt het allemaal op. Heel veel 
zegeningen voor het Joodse volk. Ook nog wel een aantal nare dingen die staan te 
gebeuren.

Het geroofde zal weer terugkomen en onder de 
Israëlieten verdeeld worden.
De volken zullen Jeruzalem innemen.

Plundering en verkrachting vinden plaats.

De helft van de bevolking zal wegtrekken. Vluchten staat in vers 5. Dat is geen 
ballingschap.

De Heere Jezus komt terug op de Olijfberg, met al Zijn heiligen.

De Heere Jezus gaat voor hen strijden.
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De Olijfberg wordt in tweeën gespleten.

Er ontstaat een groot dal. Dal van Josafat.

Zacharía 14:1  Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in 
uw midden zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd 
tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrou-
wen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar 
het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.

Zacharía 14:3  Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals 
de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op 
de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën 
gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, 
als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar 
het zuiden. 5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de 
bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent  voor de aardbeving 
in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de 
heiligen met U!

Op die dag zal er geen dag en nacht zijn. 

Waarschijnlijk zal de Heere hen op die dag tot Licht zijn. Zoals bij de schepping. 
Nu komt er ook een nieuwe schepping. Want er gaat veel veranderen.

Levend water zal er stromen vanuit Jeruzalem naar de Middellandse Zee en naar 
de Zoutzee.

De Heere Jezus zal Koning worden over heel de aarde.

Heel het land zal als de Vlakte worden.

Maar Jeruzalem blijft hoog liggen.

De bewoners van Jeruzalem zullen onbezorgd wonen.

Zacharía 14:6  Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, even-
min de dikke duisternis. 7 Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen 
dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. 8 Op 
die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft 
ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen, ‘s 
zomers en ‘s winters zal het plaatsvinden.
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Zacharía 14:9  De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEE-
RE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10 Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba 
tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats 
bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot 
aan de Hoekpoort, en van de Hananeël toren af tot aan de perskuipen van de koning. 11 Zij 
zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

De volken die tegen Jeruzalem hebben gestreden, zullen gestraft worden door 
een verschrikkelijke ziekte. Hun lichaam, ogen en tong zullen wegteren. Ze 
zullen onderling tegen elkaar gaan strijden. Er zal grote verwarring ontstaan.

Het leger van Juda zal in actie komen om het vermogen van de omliggende 
volken te verzamelen.

De Heere zal al de hulpmiddelen van de vijandelijke strijdkrachten buiten 
werking stellen.

Zacharía 14:12  En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen 
die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten 
staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van 
allen zal wegteren in hun mond. 13 Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door 
de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen 
vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen.

Zacharía 14:14  Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle hei-
denvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. 
15 En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en al de dieren 
die zich in die legerkampen bevinden, zal treffen, dezelfde zijn als die plaag.
Alle overgebleven volken zullen jaarlijks de Koning aanbidden te Jeruzalem en 
het Loofhuttenfeest vieren.

Degenen die niet opgaan, krijgen geen regen.

Er zal geen ongelovige meer zijn in Israël.

Niets zal meer onheilig zijn. Alles wordt geheiligd door de aanwezigheid van de 
Heilige van Israël, de Heere Jezus, hun Koning.

Zacharía 14:16  Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn 
opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de 
HERE der heerscharen, en om het Loofhuttenfeest te vieren.17 Het zal geschieden dat er 
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geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar 
Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. 

Zacharía 14:18  Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, 
niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken 
zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit zal de straf 
zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet 
zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. 

Zacharía 14:20  Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR 
DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het 
altaar. 21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten 
heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op 
die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten.

Profetieën over de bekering van Israël door 
de profeet Maleachi.
Profetie over de wegbereider van de Messias. 

Deze wordt hier engel genoemd. Wij weten inmiddels dat dit Johannes de 
Doper was.

De Engel van het verbond is de Heere Jezus.

In de verzen 2 en volgende van Maleachi 3 gaat het over de tweede komst van 
de Heere Jezus. 

Dan zullen alle Joden bekeerd worden. 
De Heere Jezus zal alles reinigen, zuiveren en heiligen. 

Alle dankoffers zullen de HEERE aangenaam zijn.

Maleáchi 3:1  Zie,  Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal 
naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, 
in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten. 2 Maar 
wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? 
Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. 3 Hij zal zitten als 
iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud 
en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. 4 Dan zal het 
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graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn, zoals in de dagen van 
oude tijden af, zoals in vroegere jaren.

Nog niet bekeerd.
Nog een kort overzicht van de tijd dat de Joden nog niet bekeerd zijn. Dit betreft 
ook de Joden in de huidige tijd. 

Keer terug naar Mij zegt de HEERE.

Dan zal Ik naar u terugkeren.

Leef naar Mijn Wetten en Verordeningen. 

Geen abortussen zullen meer worden gepleegd of andere openbare zonden 
bedreven, zoals prostitutie.

Zorg goed voor de weduwen en wezen en de Holocaust overlevenden.

Maleáchi 3:7  Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordenin-
gen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, 
zegt de HEERE van de legermachten. Maar u zegt: In welk opzicht moeten wij terug-
keren? 8 Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan 
beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! 9 U bent door de vloek getroffen, omdat u 
Mij berooft, als volk in zijn geheel. 10 Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat 
er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, 
of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat 
er geen schuren genoeg zullen zijn.

Nu wel bekeerd, opnieuw geboren.
Vruchten en zegen op het land.

U zult een aangenaam land zijn om in te wonen.

De volken zullen u gelukkig prijzen. 

Maleáchi 3:11  Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de 
aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht 
zal blijven, zegt de HEERE van de legermachten. 12 Alle heidenvolken zullen u gelukkig 
prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de HEERE van de legermachten.

Troost voor degenen die God vrezen.
Worden de goddelozen opgebouwd? Ontlopen zij de straf van God? 
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Nee, zeggen zij die God vrezen, de HEERE slaat er acht op. 

De Godvrezenden staan opgeschreven in het Boek des Levens, een gedenkboek.

Op de dag dat de Heere Jezus terugkomt zal het verschil gezien worden tussen de 
kinderen van God en de goddelozen. De gelovigen zijn het persoonlijk eigendom 
van de HEERE. 

Maleáchi 3:15  Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig: niet alleen worden zij die 
goddeloosheid doen, opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij. 16 Dan spre-
ken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. 
Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie 
Zijn Naam hoogachten. 17 En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, 
op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een 
man zijn zoon spaart die hem dient.18 Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen 
een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.
Dag van oordeel en vreugde.

Want zie, die dag komt! Welke dag is dat? Dat is de dag van het oordeel. De dag 
aan het begin van het Vrederijk. 

Maar ook een dag van vreugde voor degenen die God vrezen. De Messias 
komt dan om hen te bekeren. Zij worden dan genezen van hun zonden en 
afkerigheid.

De vijanden van Israël zullen worden vernietigd.

Ook alle hoogmoedigen en goddelozen zullen worden weggedaan. Zij gaan niet 
mee naar het Vrederijk van de Heere Jezus. Hij wil geen vijanden in Zijn Rijk. 

Maleachi 4:1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoog-
moedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze 
in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal 
overlaten. 2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en 
onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren 
uit de stal. 3 U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw 
voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten. 4 Denk 
aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, 
aan de verordeningen en de bepalingen.

De profeet Elia zal terug komen. 

Wanneer zal dat zijn? Dit duidt heel waarschijnlijk op Johannes de Doper.
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Maleachi 4:5  Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die 
grote en ontzagwekkende dag. 6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbren-
gen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met 
de ban zal slaan.

Efeze 1:9  toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgeno-
men had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid 
van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op 
de aarde is.

Hebreeën 8:6  Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, 
zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is 
vastgelegd. 7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een 
tweede geen plaats zijn gezocht. 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen 
komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een 
nieuw verbond zal sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen 
gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te 
leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, 
zegt de Heere. 

Hebreeën 8:10  Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die 
dagen, zegt de Heere:  Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart 
schrijven.  Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En zij zullen 
beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. 
Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. 12 Want Ik zal wat hun 
ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist 
niet meer denken. 13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste 
voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te 
verdwijnen.

Hebreeën 10:16  Want na eerst gezegd te hebben:  Dit is het verbond, dat Ik met hen na 
die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in 
hun verstand schrijven, 17 en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet 
meer denken. 18 Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.
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3. HET BEGIN – HET NIEUWE 
VERBOND.

God maakt een Nieuw Verbond met Zijn volk Israël, Zijn oogappel. God maakt 
een Nieuw Verbond, niet een vernieuwd verbond, zoals sommige exegeten leren. 
Het Oude Verbond verdwijnt en een Nieuw Verbond komt hiervoor in de plaats. 
Beide verbonden zijn opgericht met Israël. De NT- gelovigen mogen in het Nieuwe 
Verbond delen. 

Mattheüs 26:26  En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, 
brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 27 
Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen 
daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen ver-
goten wordt tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van 
de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het 
Koninkrijk van Mijn Vader.

1 Korinthe 11:23  Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, 
dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24 en nadat Hij ge-
dankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. 
Doe dat tot Mijn gedachtenis. 25 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van 
de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo 
dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en 
deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. 27 Daarom, wie 
op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan 
het lichaam en bloed van de Heere. 28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat 
hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. 29 Want wie op onwaardige wijze 
eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere 
niet onderscheidt.

Hebreeën 8:8  Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt 
de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal 
sluiten, 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de 
dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven 
niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. 
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Hebreeën 8:10  Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die 
dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart 
schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En zij zullen 
beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. 
Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. 

Hebreeën 8:12  Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan 
hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. 13 Als Hij spreekt van een 
nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is 
verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

Dat het een geheel ander en Nieuw Verbond is zegt ook de apostel Paulus in 2 
Korinthe 3. Paulus vergelijkt hier het Oude- en Nieuwe Verbond.

2 Korinthe 3:6  Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe 
verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest 
maakt levend. 7 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heer-
lijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden 
houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, 

2 Korinthe 3:8  hoeveel te meer zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 
9 Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de 
bediening van de gerechtigheid (verzoening)overvloedig in heerlijkheid.

Ook nu nog ligt er een bedekking op de Joden bij het lezen van het Oude Testament. 
Wanneer wordt die bedekking weggenomen? Die bedekking wordt weggenomen, 
zegt de apostel Paulus, wanneer ze zich bekeren tot de Heere, tot de Heere Jezus. 
Zich tot de Heere bekeren, zullen ze gaan doen bij de terugkomst van de Heere 
Jezus. Niet eerder? Ja, dat is mogelijk. God is machtig de bedekking weg te nemen. 
Dat zien we ook hier en daar al gebeuren. Maar het zijn weinigen, eerstelingen. We 
bidden of ook nu al of velen van het volk Israël de Messias mogen leren kennen. 
Want vanaf nu tot aan de wederkomst van de Messias, kunnen toch nog heel veel 
mensen onbekeerd sterven als ze de blijde Boodschap niet gehoord hebben of niet 
willen aannemen.

2 Korinthe 3:14  Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft die-
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zelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. 
Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. 15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes 
gelezen wordt, een bedekking op hun hart.16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, 
wordt de bedekking weggenomen. 17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de 
Heere is, daar is vrijheid.

Het Oude Verbond wordt hier als volgt omschreven: 
 y Hetgeen teniet gedaan wordt. 
 y Bediening van de verdoemenis. 
 y Geschreven in stenen tafels. 
 y Naar het vlees geboren, bediening in heerlijkheid.

Het Nieuwe Verbond wordt genoemd:
 y Bediening der rechtvaardigheid. 
 y Verbond dat blijft.
 y Uit de Geest geboren.
 y Geschreven in de harten.
 y Bediening in overvloedige heerlijkheid.
 y Bediening van de Geest.
 y Bediening van de dood

Hoe wordt het Oude Verbond beëindigd?

Door de verwerping van de Heere Jezus verbreekt Israël het Oude Verbond. De 
Messias, de Knecht van de Heere, Die alle eisen van de Thora heeft vervuld, wordt 
overgeleverd en voor een slavenprijs verraden. (Exodus 21:30,32 en Zacharia 11:10-
13).

Het voorhangsel scheurde nadat de Heere Jezus de woorden sprak: “Het is vol-
bracht.” De toegang tot de troon van God lag open. En wij mogen met vrijmoedig-
heid toetreden tot de troon der genade, om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd.

De hogepriester scheurde zijn klederen. Mattheüs 26: 65. Vergelijk Leviticus:21:10: 
“Hij mag zijn kleding niet scheuren.” Met dit gebaar maakte hij een einde aan zijn 
ambt. Er was nu in de plaats een grote Hogepriester gekomen over het Huis Gods, 
Die altijd leeft om voor ons te bidden en te pleiten.



148

Mattheüs 26:24  De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over Hem geschreven is, 
maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die 
mens zijn als hij niet geboren was. 25 Judas, die Hem verraadde, antwoordde en zei: Ik 
ben het toch niet, Rabbi? Hij zei tegen hem: U hebt het gezegd.

In Mattheüs 12:24 bedrijven de geestelijke leiders de zonde tegen de Heilige Geest 
door te stellen dat Jezus de duivelen uitwierp door de overste van de duivelen. Dit 
gebeurt nadat Jezus door tekenen en wonderen heeft laten zien o.a. door blinden 
en kreupelen en lammen te genezen, dat Hij de Zoon van God is en de profetie 
vervuld heeft. Jesaja 61. 

Daarna staat geschreven in Mattheüs 13:1 dat Jezus uit het huis (van Israël) ging en 
zat bij de zee (der volken). Daarna spreekt Hij tot de mensen alleen nog door ge-
lijkenissen, die Hij aan Zijn discipelen verklaart. Betekent dit het definitieve einde 
van Israël, zoals sommigen uitleggen aan de hand van:

Mattheüs 21:19  En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en 
vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer 
groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk.

Met de vijgenboom wordt Israël bedoeld zoals Jezus zelf aangeeft in Mattheüs 
24:32. Men heeft vers 19 vertaald met “ in eeuwigheid” , maar het kan ook vertaald 
worden met “tot aan de eeuw”. En dat zou betekenen dat er toch nog toekomst is 
voor Israël, zoals ook een veelheid van andere profetieën aangeeft.

Hoe werd het Nieuwe Verbond gesloten? 

De Heere Jezus heeft dit verbond ingesteld tijdens de viering van het Heilig 
Avondmaal met Zijn discipelen. Het Nieuwe Verbond heeft als basis Zijn lijden en 
sterven aan het kruis. Waar Zijn lichaam verbroken is en waar Hij Zijn bloed gestort 
heeft als offer tot de vergeving van de zonden en tot de verzoening met God.

Hij nam het ongezuurde brood , dankte, brak het en zei: “Dit is Mijn Lichaam dat 
voor u verbroken wordt.” Daarmee toonde Hij dat de Thora nu vervuld was. Er was 
aan de eis van de Wet voldaan.
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Mattheüs 26:26  En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, 
brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 27 
Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen 
daaruit, 28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen ver-
goten wordt tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van 
de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het 
Koninkrijk van Mijn Vader.

Hebreeën 9:16  Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood 
van de maker van het testament vastgesteld wordt. 17 Want een testament is bindend na 
iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament 
nog leeft.

Het eerste verbond werd ook door bloed opgericht en bevestigd. (Exodus 24:8). 
Hoeveel waardevoller is het bloed van de Messias, Die Zichzelf door de eeuwige 
Geest zonder zonde geofferd heeft.

Hebreeën 9:14  hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest 
Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de 
levende God te dienen!  

Nadat de Heere Jezus, de Messias, het offer had volbracht en weer was opgestaan 
uit de dood, kon het Nieuwe Verbond in werking treden. God, de Vader, had het 
offer van Zijn Zoon aanvaard. Het is belangrijk om achter het woord bloed in dit 
verband altijd Degene te zien Die dit bloed heeft gegeven, geofferd. Het bloed ziet 
altijd op het volbrachte werk van de Heere Jezus, op Zijn offer, op Zijn leven dat Hij 
gegeven heeft om zondaren te redden. In het NT gaat het in verschillende teksten 
over het bloed van de Heere Jezus.
Het bloed is niet een soort magisch middel dat ons beschermt tegen de boze of 
tegen occulte machten, dat doet de Heere Zelf als we Hem daarom vragen.

Het bloed reinigt van dode werken. (Hebreeën 9:14).

Verlost door het bloed. (1Petrus 1:19).

Het bloed reinigt van alle zonde. (1 Johannes 1:7).

Gewassen en verlost van zonden door Zijn bloed. (Openbaring 1:5).

Overwonnen door het bloed van het Lam. (Openbaring 12:11).
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Kleding gewassen in het bloed van het Lam. (Openbaring 7:14).

In al deze verzen gaat het over Hem, Die Zijn bloed gegeven heeft als offer op 
Golgotha. In het Nieuwe Verbond vindt Gods wereldwijde plan zijn vervulling. 
Mensen aanbidden niet alleen in Jeruzalem, maar overal in de wereld waar de 
Heilige Geest in een gelovige woont. Want nu is ons lichaam een tempel van de 
Heilige Geest. (Psalm 117:1).

Handelingen 3:18  maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van 
al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou.19 Kom dus tot 
inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen 
komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren 
aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen 
worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten 
door de eeuwen heen. 22Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, 
zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren 
in alles wat Hij tot u zal spreken

Rabbi Levi Ben Gerschon (1288 - 1344) zei van Deuteronomium 18:18: “Mozes heeft 
door de wonderen die hij deed, slechts één enkel volk tot aanbidding van God ge-
bracht. De Messias echter zal alle volken tot aanbidding van God brengen.”

Voor wie is het Nieuwe Verbond bestemd? Wie mag daarin delen? Het Nieuwe 
Verbond is voor degenen die wedergeboren zijn door het Woord van God en de 
Geest van God en die de Heere Jezus, de Messias, door een waar geloof aannemen 
als hun Zaligmaker. Door de doop krijgt men geen deel aan het Nieuwe Verbond. 
Helaas wordt dit door veel kerken in de één of andere vorm geleerd.

Het Griekse woord Kainos in het NT wordt steeds gebruikt voor “nieuw” en niet 
voor “vernieuwd”. In Ezechiël 36:26 wordt gesproken over een nieuw hart en niet 
over een vernieuwd hart. Het stenen (oude) hart wordt weggenomen.

Aan het Nieuwe Verbond krijgt iemand deel door wedergeboorte en bekering. In 
het Oude Verbond door geboorte. In het Nieuwe Verbond wordt niemand opge-
nomen door besnijdenis of door de proselietendoop. Ook het onderwijs van de 
Messias Jezus leert dat nieuwe wijn in nieuwe zakken gedaan moet worden en niet 
in vernieuwde zakken. Deze houden niet.
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Wat belooft God aan Zijn volk Israël?

Zij zullen vergeving van zonden ontvangen.

Zij zullen de Messias Jezus erkennen als hun Messias.

Zij zullen de Heilige Geest ontvangen.

God zal Zijn volk opnieuw trouwen.

Wat zijn dat heerlijke beloften voor het volk waaruit de Messias is geboren. Als 
NT- gelovigen kunnen we ons daar van harte- en zeer in verheugen.
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4. DE VOORTGANG VANUIT 
JERUZALEM.

De bekering van heel Israël. 

Het overblijfsel dat behouden zal worden. De profeten spreken daarover en ook de 
apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen daarover. Een gedeelte van 
Israël is vanaf de Pinksterdag door de eeuwen heen al bekeerd tot de Messias en is 
deel van het Lichaam van de Messias, de Gemeente. Maar een groot deel moet nog 
bekeerd worden. Dit zal volgens de profetieën gebeuren na de Grote Verdrukking 
die over de gehele wereld komen zal.

Romeinen 11:7  Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het 
uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, 8 zoals geschreven staat: 
God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te 
horen, tot op de dag van heden. 

Romeinen 11:9  En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een 
valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. 10 Laat hun ogen verduisterd worden, zodat 
zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. 11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld 
met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid 
tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 Als dan hun val voor 
de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, 
hoeveel te meer hun volheid!

Wat is het werk van God?
Dit is het werk Gods, dat u gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. 

Johannes 6:29  Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat u gelooft 
in Hem, die Hij gezonden heeft. 30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat voor teken doet Gij dan, 
opdat wij mogen zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? 31 Onze vaderen hebben 
het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te 
eten. 
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Johannes 6:32  Jezus zei dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u 
het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. 33 
want dát is het brood van God, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven 
geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit brood. 35 Jezus zei tot hen: Ik 
ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nooit meer hongeren en wie in Mij gelooft, 
zal nooit meer dorsten.
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5. DE VOORTGANG IN HET 
MESSIAANSE VREDERIJK.

Het overblijfsel van Israël zal behouden worden.

Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle mensen 
uit de volken over wie Mijn Naam uitgeroepen is.

Handelingen 15:16 Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer 
opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer op-
richten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle 
heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. 
18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

Romeinen 9:27  En Jesaja roept over Israël uit:  Al zou het getal van de Israëlieten zijn 
als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. 28 Want Hij voltooit 
een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak 
snel afhandelen op de aarde.

God heeft Zijn volk niet verstoten.
Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, 
overeenkomstig de verkiezing van de genade.

Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft 
het verkregen en de anderen zijn verhard.

God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren 
om niet te horen, tot op de dag van heden.

Door hun val echter is de zaligheid tot de volken gekomen om de Joden tot 
jaloersheid te verwekken.

Nog niet één procent van alle Joden heeft de Heere Jezus leren kennen als hun 
Zaligmaker. Is dat het maximum van het deel dat geen bedekking heeft? Dat zou 
kunnen. Paulus heeft gezegd dat we altijd eerst in een bepaalde plaats naar de 
Joodse gemeenschap en/of synagoge moeten gaan met het Evangelie. Hij liep op 
veel plaatsen tegen het maximum aan en ging daarna naar de andere volken. 
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Dat is een belangrijke les voor ons. We moeten er altijd rekening mee houden dat 
een beperkt deel geen bedekking heeft. Het grootste deel is door God slapende 
gemaakt. Totdat de Heere Jezus terugkomt. Dat behoedt ons voor overspannen 
verwachtingen inzake de bekering van het Joodse volk, vóór de wederkomst van de 
Heere Jezus. 
Wat kunnen gelovigen voor het Joodse volk doen?
 y Als gelovigen één zijn in de liefde tot Christus en tot elkaar, om de Joden tot 

jaloersheid te verwekken.
 y Het Joodse volk, Israël, lief hebben, hun goed doen met onze materiële gaven. 

Romeinen 15:27.
 y Gods Woord (OT en NT) gratis ter beschikking stellen of uitdelen onder de 

leiding van de Heilige Geest.
 y Waar mogelijk en gewenst het OT verklaren zoals de Heere Jezus deed. 

Daarvoor hebben we nu het boek: “De Messias geopenbaard in de Heilige 
Schrift” uitgegeven en verspreid. 

 y Wereldwijd kunnen Joodse mensen daar kennis van nemen via de website 
www.themessiahrevealed,com 

 y Eventueel Messias belijdende gemeenten ondersteunen, zonder manipulatie 
inzake de leer. Sociale projecten in Israël ondersteunen.

Romeinen 11:1  Ik zeg dan:  Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!  Ik ben 
immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. 2 God 
heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift 
zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: 3 Heere, Uw 
profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook 
staan zij mij naar het leven. 4 Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem?  Ik 
heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van 
Baäl niet gebogen hebben. 5 Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel 
ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. 6 Maar als het door genade is, is 
het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken 
is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.

Romeinen 11:7  Wat dan?  Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het 
uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, 8 zoals geschreven staat:  
God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te 
horen, tot op de dag van heden. 9 En David zegt:  Laat hun tafel voor hen worden tot een 
strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. 10 Laat hun ogen verduisterd 
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worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. 11 Ik zeg dan: Zijn zij soms 
gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter 
is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 Als dan 
hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel 
te meer hun volheid!

Wortel en takken.
De takken zijn afgerukt, opdat wij zouden worden geënt. 

Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof.

Paulus zegt: Ik maak mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk 
mijn Joodse familie tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.

Romeinen 11:13  Want tegen u, de heidenen, zeg ik:  Voor zover ik de apostel van de 
heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, 14 om daardoor zo mogelijk mijn ver-
wanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. 
15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun 
aanneming anders dan leven uit de doden? 16 En als de eerstelingen heilig zijn, dan het 
deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook. 

Romeinen 11:17  Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom 
bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettig-
heid van de olijfboom, 18 beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: 
U draagt de wortel niet, maar de wortel u. 19 U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, 
opdat ik zou worden geënt. 20 Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat 
door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. 21 Want als God de natuur-
lijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.

GOD is machtig het Joodse volk opnieuw te enten in de Olijfboom.

Het Joodse volk is eeuwig Gods volk en daarom zijn het natuurlijke takken. De 
gelovigen uit de volken zijn wilde takken en worden op de tamme Olijfboom 
geënt. De Wortel is Christus.

Vanwege hun ongeloof zijn veel natuurlijke takken afgehouwen. 

Romeinen 11:22  Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid 
over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid 
blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 23 En ook zij zullen, als zij niet in het on-
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geloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. 24 Want als u 
afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de 
tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt 
worden op hun eigen olijfboom.

Voor een deel ligt er een verharding over Israël.
Verharding, totdat de volheid van de volken is ingegaan.

Daarna zal heel Israël zalig worden.

De Verlosser, de Heere Jezus, zal uit Sion komen.

Hij zal de goddeloosheden afwenden van Israël.

Hij zal hun zonden wegnemen. Dat zal gaan gebeuren als de Heere Jezus 
terugkomt op de Olijfberg bij Jeruzalem.

De ongelovige Joden zijn, wat het Evangelie betreft, vijanden, maar wat de 
verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen, Abraham, Izak en Jakob.

God heeft alle Joden in hun ongehoorzaamheid besloten om Zich over alle 
volken te ontfermen.

Het woord alle vereist nadere toelichting. Alle Joden, dat wil zeggen, dat deel 
van hen waarover een bedekking ligt.

Alle volken, betekent hier niet dat alle mensen zalig worden. Het heeft 
betrekking op dat deel van de mensen uit de volken waarop geen bedekking 
ligt. De Heere zal op de berg Sion de sluier waarmee alle naties bedekt zijn, 
verslinden. Jesaja 25:7.

Bij de terugkomst van de Heere Jezus worden elke bedekking weggenomen. De 
Joden komen dan tot bekering en alle niet-Joden gaan zich onderwerpen aan 
Koning Jezus.

Romeinen 11:25  Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis 
(opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is 
gekomen,  totdat de volheid van de heidenvolken is binnengegaan. 26 En zo zal heel Israël 
zalig worden,  zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de godde-
loosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun 
zonden zal wegnemen. 

Romeinen 11:28  Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar 
wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. 29 Want de genadegaven en de 
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roeping van God zijn onberouwelijk. 30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoor-
zaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn 
ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, 
ontferming zouden verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid 
opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

Aanbidding 

Romeinen 11:33  O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,  
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft 
de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 35 Of wie heeft 
Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? 36 Want uit Hem en door Hem 
en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Galaten 3:17  Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was ge-
maakt met het oog op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderddertig jaar geko-
men is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.
Hebben we ook nu nog de opdracht om het Evangelie te verkondigen aan 
Joodse mensen?

Hoe dacht de apostel Paulus hierover?

Paulus begon altijd op een bepaalde plaats eerst aan de Joden het Evangelie te 
verkondigen. Ondanks de soms heftige tegenstand. Als zijn leven werd bedreigd, 
vertrok hij en schudde het stof van zijn voeten.

Paulus zegt dat er een bedekking ligt over het Joodse volk ten aanzien van het 
Evangelie, maar …..gedeeltelijk! Dat geeft mogelijkheden.

Van die mogelijkheden hebben heel veel kerken, organisaties en personen gebruik 
gemaakt. Het uiteindelijke resultaat is niet groot, want hoogstens 1 % van de totale 
Joodse bevolking is tot geloof gekomen in de Heere Jezus.

De verdeeldheid die er bestaat onder christenen (verschillende denominaties), 
komt ook tot uiting in de Evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Ieder komt 
met zijn speciale leer. B.v. met charismatische invloeden of men probeert de ge-
reformeerde leer te introduceren Het is in de eerste plaats nodig dat Christus ge-
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predikt wordt en dat de mensen die tot geloof komen zelfstandig leren de Bijbel te 
bestuderen. We mogen bidden voor hen om onderscheidingsvermogen. De ver-
deeldheid onder christenen is tegen de wil van de Heere Jezus en een heel slecht 
getuigenis voor de ongelovigen. Soms worden de mensen beïnvloed vanwege de 
financiële ondersteuning. Met het gevolg dat je zgn. “rijstchristenen” in een ge-
meente kunt krijgen. Een gemeente moet nooit afhankelijk worden van financiële 
ondersteuning van buitenaf, maar vertrouwend op de hulp van de Heere een zelf-
standige gemeente gaan vormen. 

Helemaal niets doen is geen optie! Als we weten goed te doen en we doen het niet, 
wordt het ons tot zonde en schuld. 

Het Evangelie is een kracht Gods tot behoud, eerst voor de Jood en dan voor de 
Griek! Romeinen 1: 16.

Neem een voorbeeld aan de wijze waarop de Heere Jezus het Evangelie verklaarde. 
Geef Jood en niet-Jood het Woord van God, als die mogelijkheid zich voordoet. 
Biddend om de leiding van de Heilige Geest. En dan wél een complete Bijbel! Niet 
alleen het Oude Testament. Waar mogelijk en gewenst het OT verklaren zoals de 
Heere Jezus deed: “Het zijn de Schriften die van Mij getuigen.”

Lukas 24:27  En Hij begon bij Mozes en al de Profeten en legde hun uit wat in al de 
Schriften over Hem geschreven was.

In navolging van de Heere Jezus hebben we het boek: “De Messias geopenbaard 
in de Heilige Schrift” samengesteld. Dit boek is gratis te verkrijgen bij de stich-
ting Boaz World Word Project. Vraag bovenal aan de Heere God of Hij bij het lezen 
van Zijn Woord door de Heilige Geest het verstand en hart wil openen voor de 
Heere Jezus. 
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